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Predsjedništvo UHSR-a 

Dugo Selo, 26. 02. 2016. 

 

Z A P I S N I K 

12. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane 26. 

veljače 2016. godine u Srednjoj školi Dugo Selo, Dugo Selo u 11.00 sati 

  

Sjednica je započela u 11.00 sati. 

 

Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge hrvatskih 

srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR),  Mile  uli , Željko  ukeli , Ina Žderi , Šimo 

Pavlovi , Darinka Svetec,  jekoslav Roboti , Pavica  iondi - vankovi ,  Debora Radolovi , Marica 

Marinkovi ,  vanica  elamari ,  ranko Cvetkovi , Tomislav Gregur,  Željko Filjak, Damir Šegota i 

član Nadtornog odbora Drago  agi , . 

 

 

Izočni: Stipe Tomi ,  Zlatko Sti , Pavle  uci , Mladen Kamenjarin, Rade Šimičevi ,  vica Rozijan, 

Zdravka Grđan. 

 

Zapisničarka:  rankica Žugaj. 

 

Predsjedavaju a: Suzana Hitrec 

 

Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj sjednici 

Predsjedništva u širem sastavu nazočno 15 članova, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje 

(kvorum) i predložila sljede i 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Školstvo u Zagrebačkoj županiji (pročelnik gosp. Vjeran Štublin) 

2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane 03. 09. 

2015. god. u Zadru (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge) 

3. Financijsko izvješće za 2015. godinu 

4. Financijski plan za 2016. godinu 

5.  Programa rada UHSR-a za 2016. godinu  

6. Organizacija sjednice skupštine 19.04.2016. u Zadru 

7. Organizacija jesenskog stručnog skupa 

8. Ključne poteškoće u sustavu srednjoškolskog obrazovanja I prijedlozi poboljšanja (za 

obraćanje novom ministru) 

9. Aktualnosti 
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

. 

Ad 1. 

             jeran Štublin, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu  u 

Zagrebačkoj z upaniji, predstavio je uvjete u kojima djeluju s  kole na podruc ju Z upanije, govorio je o 

napretku obrazovanja u Zagrebačkoj z  upaniji,   te iznio viziju razvoja s  kolstva na podruc ju Z upanije.  

ZAKLJUČAK 

Vjeran Štublin, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu  u 

Zagrebačkoj z upaniji, iznio je viziju razvoja s  kolstva sukladno Drz avnom pedagos  kom standardu: 

predstavljeni su uvjeti s kola, napredak obrazovanja na podruc  ju Zagrebačke z upanije.  

 

Ad 2. 

 

Na mrežnoj stranici Udruge nalazio se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva imali prilike 

prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Jednoglasno se usvaja zapisnik 11. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 

 

 

Ad 3. 

Predsjednica je izvijestila nazoc  ne o financijama Udruge za 2015. godinu. Prihodi od kotizacija 

stručnog skupa u Umagu, c  lanarina, prodaje monografija, kamata i donacija iznosili su ukupno 

146.272,00 kn . Rashodi su bili za usluge interneta, intelektualne usluge, pos tarinu, usluge odvjetnika, 

rac unovodstveno-knjigovodstvenog servisa, knjiga za struc  ne skupove, predavanja i organizacije 

struc nih skupova, uredskog materijala, sastanaka predsjednis  tva, suradnje sa ESHA-om,  usluge 

platnog prometa i ostale usluge u ukupnom iznosu od 236.417,00 kn . Stanje raspoloz  ivih sredstava 

bilo je na dan 31.12.2015. godine 40.645,00 kn. U financijskom planu za 2014. godinu iskazani su 

troškovi  obveza za uplatu dijela kotizacije ESHA-e konferencije u Dubrovniku (25 eura po osobi) koja 

je ispostavljena od ESHA-e teku siječnju 2015. Nastale obveze su podmirene po primitku faktura u 

veljači 2015. godine u ukupnom iznosu 79.704,00 kune. Za pravno savjetovanje (odvjetnički troškovi) 

nastali u 2014. godini, računi su ispostavljeni u 2015. godini i pla eni u 2015. godini u iznou 5.000,00 

kuna. 

Predsjednica je iznjela poteško e u pla anju čalnarine kao i kotizacije za troškove organizacije stručnih 

skupova, te zamolila predsjednike županijskih ogranaka da upozore članove na važnost pla anja 

članarine i kotizacije. Članovi Udruge su samo oni ravantelji koji pla aju članarinu. 

 

ZAKLJUČAK 
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 Jednoglasno je prihva eno financijsko izvjes   e za 2015. godinu  

 

Ad 4. 

Predsjednica je iznijela prijedlog financijskog plana za 2016. godinu u kojem se planira organizirati 

struc ni skupovi, prihodi od članarina i donacija. Prihodi bi iznosili u ukupnom iznosu od 155.100,00 

kn, a rashodi oko 153.800,00 kn.  

 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno je prihva en prijedlog financijskog plana za 2016. godinu.  

Ad 5. 

U prijedlogu programa rada predsjednica je istakla osim nas  ih kontinuiranih komunikacija sa MZOS, 

AZOO, NCVVO i sl., sastanci predstavnika Udruge s predstavnicima MZOS-a i priprema sastanka s 

Predsjednicom RH. Organizacije jesenskog struc nog skupa , priprema Skupštine u Zadru,  koordinaciju 

sa MZOS, formiranje manjih skupina za prijedlog zakona, radne odnose i sl. Sudjelovanje u 

aktivnostima koje proizlaze iz Strategije obrazovanja, te rad u stručnim tijelima za razvoj strategije 

obrazovanja. Regionalni sastanci članova Udruge prema potrebi te vezano uz aktualnu problematiku. 

Sudjelovanje u radu predsjedništva ESHA-e, te sudjelovanje na ESHA konferenciji 2016. koja  e se 

održati 19. - 21.10. u Maastrichtu, Nizozemska.  

 

ZAKLJUČAK 

Prijedlog programa rada za 2016. godinu je jednoglasno usvojen.  

Ad 6. 

Predsjednica je izvijestila nazoc  ne o odrz avanju redovne Skups  ine UHSR- koja  e se odrz ati tijekom 

struc nog skupa u Zadru, 19. travnja 2016. Skups tina je izvjes tajna i na njoj  e se predstaviti program 

rada za 2016. godinu, financijsko izvjes   e za 2015. godinu, financijski plan za 2016. godinu i sl.  

 

ZAKLJUČAK 

Predsjednis tvo je u potpunosti podrz alo predloz eni dnevni red za izvjes tajnu Skups  tinu UHSR-a.  

 

Ad 7. 
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Predsjednica je navela mogu nsoti odrz  avanja jesenskog struc nog skupa Udruge u Biograd na moru, 

 ol na  raču i Primoštenu koji bi se odrz  ao od 05.- 07.  listopada 2016. godine. Članovi su odlučili da 

se jesenski stručni skup Udruge održi u  olu na  raču. 

ZAKLJUČAK 

Prihva en je prijedlog datuma i destinacije jesenskog struc  nog skupa u  olu na  raču koji  e se održati 

od 5. do 7.listopada 2016..  

Ad 8. 

Ključne poteško e u sustavu srednjoškolskog obrazovanja za raspravu kod Ministra su sljede e: 

1. Status ravnatelja 

2. Novi zakon te usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata 

3. Suglasnosti za radna mjesta 

4. Projekti u školama – naknade  

5. Nagrade za nastavnike koji dodatno rade 

Predsjednica Udruge  e ponovo uputiti dopis ministru i njegovim suradnicima sa zamolbom za 

organiziranje sastanka s predstavnicima Udruge. Predloženo je da na sastanak uz predsjednicu idu  na 

Žderi , Damir Šegota, Drago  agi  i  rankica Žugaj. 

Članovi Predsjedništva  usvojili su prijedlog da se ministru uputi pismo kojim se predlaže da se 

razmotri za imenovanje pomo nice ministra predsjednica Udruge gđa Suzane Hitrec te je isto pismo sa 

zaključkom Predsjedništva i potpisima svih prisutnih članova upu eno ministru. 

ZAKLJUČAK 

 

Na 12. sjednici Predsjedništva Udruge hrvatskih rednjoškolskih ravnatelja održanoj 26. veljače 2016. 

godine u Srednjoj školi Dugo Selo članovi Predsjedništva su jednoglasno usvojili prijedlog da se 

ministru znanosti, obrazovanja i sporta, gsp. Predragu Šutaru, a poštuju i njegove ovlasti, u cilju što 

kvalitetnijeg stručnog upravljanja školskim sustavom predloži imenovanje gđe. Suzane Hitrec, 

predsjednice Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za pomo nicu ministra. Udruga hrvatskih 

srednjoškolskih ravnatelja je jedina krovna Udruga koja okuplja ravnatelje srednjih škola i učeničkih 

domava Republike Hrvatske, a koji stručno i s iskustvom upravljaju školskim sustavom provode i sve 

odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te kao takva smatra vrlo bitnim predložiti gđu 

Suzanu Hitrec za pomo nicu ministra. 

 

Ad 9. 

 

Predsjednica Udruge je izvijestila članove Predsjedništva o radu Eksperne radne skupine za provedbu 

cjelovite kurikularne reforme. Svi dokumenti  e biti objavljeni na mrežnim stranicama MZOS-a i 

stranicama kurikularne refoorme u ponedjeljak, 29.02. te nakon toga počinje stručna rasprava na koju 

su pozvani svi odgojno-obrazovni radnici. Također je izvijestila o dosadašnjem radu ekspertne radne 

skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja se bavi izradom 

prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za ravnatelje te prijedloga modela licenciranja 

ravnatelja. 
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Radna skupina ima plan predate prijedlog dokumenata ministru tijekom ožujka. Osim toga S. Hitrec je 

izvijestila o radu radne skupine na izradi prijedloga modela vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih 

ustanova. 

 

Poziv na ESHA 2016. konferenciju nalazi se na mrežnoj stranici Udruge, a sve informacije o 

konferenciji kao i način prijave na www.esha2016.com. 

 

Predsjednici županijskih ogranaka trebaju, sukladno odredbama Statuta, ažurirati popis članova svog 

ogranaka sa svim potrebnim podacima (uključivši brojeve O  -a) i poslati što prije tajnici  rankici 

Žugaj. 

 

Dogovoren je sljede i sastanak Predsjedništva Udruge u Pločama 1. travnja 2016. godine. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Predsjednica je izvijestila članove predsjedništva  o dosadašnjem radu Ekspertne radne skupine 

za provedbu cjelovite kurikularne reforme, Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja 

Strategije te raden skupine za izradu prijedloga modela vanjskog vrednovanja.  

Predsjednici ogranaka trebaju ažurirati podatke o članovima Udruge po ograncima te poslati 

tajnici. 

Informacije o konferenciji ESHA 2016 nalaze se na mrežnoj stranici Udruge. 

Sljedeći sastanak Predsjedništva Udruge bit će održan 1.04.2016. u Pločama. 

 

 

 

Sjednica je završila u 13.40 sati. 

 

 

Zapisničarka:   Predsjedavaju a: 

 rankica Žugaj, v. r.,   Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a   predsjednica UHSR-a 

 

 
 

 


