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Predsjedništvo UHSR-a 
Pula, 20. 04. 2015. 

 
Z A P I S N I K 

10. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja 

održane 20. travnja 2015. godine u hotelu Histria, Pula u 18.30 sati 

  
Sjednica je započela u 18.30 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR),  Mile Lulić, Željko Vukelić,  
Zoran Hajek, Ina Žderić, Šimo Pavlović, Darinka Svetec, Vjekoslav Robotić, Pavica Biondić-
Ivanković, , Ivica Rozijan, Mladen Kamenjarin, Rade Šimičević, Debora Radoović, Damir 
Šegota, Dražen Sekso i  Drago Bagić, . 
 
 
Izočni: Stipe Tomić,  Zlatko Stić, Marica Marinković, , Ivanica Belamarić,  Branko 
Cvetković, Željko Filjak. Pavle Bucić, Tomislav Gregurek, Asja Jelaković . 
 
Zapisničarka: Brankica Žugaj. 
 
Predsjedavajuća: Suzana Hitrec. 
 

Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj 
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 16 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice užeg Predsjedništva UHSR-a održane 19. 
12. 2014. god. u Velikoj Gorici (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici 
Udruge) 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Udruge (sukladno novom Zakonu o 
udrugama) 

3. Financijsko izvješće za 2014. godinu 
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4. Financijski plan za 2015. godinu 
5. Prijedlog programa rada za 2015. godinu  
6. Izbor jednog dopredsjednika Udruge 
7. Izbor  članova Časnog vijeća 
8. Organizacija sjednice skupštine 21.04.2015. 
9. Organizacija jesenskog stručnog skupa 
10. Aktualnosti 

 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
. 
 

Ad 1. 
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 9. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 

 
Ad 2. 

S. Hitrec izvijestila je nazočne o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Udruge (sukladno novom 
Zakonu o udrugama). Prijedlog je prihvaćen te se predlaže na usvajanje na sjednicu Skupštine 
UHSR-a. 

 
ZAKLJUČAK 

Nakon detaljne rasprave članova Predsjedništva, prihvaćen je prijedlog izmjena i dopuna 
Statuta Udruge (sukladno novom Zakonu o udrugama), te se predlaže na usvajanje na sjednicu 
Skupštine UHSR-a. 
 

Ad 3. 

Predsjednica je izvijestila nazočne o financijama Udruge za 2014. godinu. Prihodi od 
kotizacija, prihodi od kotizacije ESHA konferencije, članarina, prodaje monografija, kamata i 
donacija iznosili su ukupno 886.865,00 kn (bez PDV-a). Rashodi su bili za usluge interneta, 
intelektualne usluge, poštarinu, usluge odvjetnika, računovodstveno-knjigovodstvenog servisa, 
knjiga za stručne skupove, predavanja i organizacije stručnih skupova, uredskog materijala, 
sastanaka predsjedništva, suradnje sa ESHA-om, troškovi organizacije ESHA konferencije, 
troškovi monografije, usluge platnog prometa i ostale usluge u ukupnom iznosu od 742.569,00 
kn (bez PDV-a). Stanje raspoloživih sredstava bilo je na dan 31.12.2014. godine 144.296,00 
kn. U financijskom planu za 2014. godinu iskazani su troškovi obveza plaćanja PDV-a I 
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obveza za uplatu dijela kotizacije ESHA-e (25 eura po osobi). Nastale obveze su podmirene 
po primitku faktura početkom 2015. godine u ukupnom iznosu 148.793,37 kuna. 

Predsjednica je iznjela poteškoće u plaćanju čalnarine kao i kotizacije za troškove organizacije 
stručnih skupova, te zamolila predsjednike županijskih ogranaka da upozore članove na 
važnost plaćanja članarine i kotizacije. Članovi Udruge biti će samo oni koji su platili 
članarinu. 

 
 

ZAKLJUČAK 

 Jednoglasno je prihvaćeno financijsko izvješće za 2014. godinu  

 
Ad 4. 

Predsjednica je iznijela prijedlog financijskog plana za 2015. godinu u kojem se planira 
organizirati stručni skupovi, prodaja monografija. Prihodi bi iznosili u ukupnom iznosu od 
134.300,00 kn, a rashodi oko 128.000,00 kn.  

 
 
 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog financijskog plana za 2015. godinu.  

 

Ad 5. 

U prijedlogu programa rada predsjednica je istakla osim naših kontinuiranih komunikacija sa 
MZOS, AZOO, NCVVO i sl., sastanci predstavnika Udruge s predstavnicima MZOS-a. 
Organizacije stručnog skupa ,  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. Sudjelovanje u radu 
predsjedništva ESHA-e. 

 

ZAKLJUČAK 

Prijedlog programa rada za 2015. godinu je jednoglasno usvojen.  
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Ad 6. 
 

Predsjednica je izvjestila članove predsjedništva da Udruga prema Statutu treba imati tri 
dopredsjednika Udruge, te je potrebno  izabrati trećeg dopredsjednika. Pozvala je članove 
Predsjeništva da daju svoje prijedloge. 
Mile Lulić je dao prijedlog da dopredsjednik bude iz sjeveroistočne Hrvatske te je predložio Pavicu 
Biondić Ivanković iz Virovitičko-Podravske županije. Članovi Predsjedništva su jednoglasno podržali 
navedeni prijedlog.  

 
ZAKLJUČAK 

Pavica Biondić Ivanković je izabrana za dopredsjednicu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.  

 

Ad 7. 
Predsjednica je izvjestila članove predsjedništva da Udruga prema Statutu treba imati pet članova 
časnog vijeća . Predloženi su članovi časnog vijeća prema županijama kako je određeno Statutom. Ina 
Žderić, Darinka Svetec, Šime Pavlović, Tomislav Gregurek i Pavle Bucić 

 
ZAKLJUČAK 

Predloženi  članovi  Ina Žderić, Darinka Svetec, Šime Pavlović, Tomislav Gregurek i Pavle Bucić  
jednoglasno su izabrani za članove časnog vijeća. 

 

Ad 8. 

Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju redovne Skupšine UHSR- koja će se održati tijekom 
stručnog skupa u Puli. Skupština je izvještajna i na njoj će se predstaviti  izmjene i dopune Statuta 
UHSR-a ( sukladno novom Zakonu o udrugama), program rada za 2015. godinu, financijsko izvješće 
za 2014. godinu, financijski plan za 2015. godinu i sl. Dogovoren je i prijedlog radnog predsjedništva 
koje bi vodilo Skupštinu u sastavu: Rade Šimičević, Ina Žderić i Darinka Svetec.  

 
ZAKLJUČAK 

Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predloženi dnevni red za izvještajnu Skupštinu UHSR-a. Na 
skupštini će se iznijeti prijedlog Predsjedništva UHSR-a za Radno predsjedništvo skupštine u sastavu : 
Rade Šimičević, Ina Žderić i Darinka Svetec.  

 

Ad 9. 
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Predsjednica je navela mogućnsoti održavanja jesenskog stručnog skupa Udruge u Šibeniku, Bol na 
braču, Vodicama i Umagu koji bi se održao od 05.-07.  studenog 2015. godine. Članovi su odlučili da 
se jesenski stručni skup Udruge održi u Umagu. 

ZAKLJUČAK 

Prihvaćen je prijedlog datuma i destinacije jesenskog stručnog skupa u Umagu.  

Ad 10. 
 

Pod ovom točkom nije bilo pitanja i rasprava. 

Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
 

Zapisničarka:   Predsjedavajuća: 
Brankica Žugaj, v. r.,   Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a   predsjednica UHSR-a 
 
 
 
 


