
 

 
 

Prilaz baruna Filipovića 30 

10000 Zagreb 
 

 

Mali Lošinj, 7. svibnja 2018. 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa sjednice Skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR-a) 

održane 7. svibnja 2018. u hotelu Aurora u Malom Lošinju s početkom u 17 sati 

 

Sjednicu Skupštine Udruge otvorila je predsjednica Suzana Hitrec pozdravivši sve nazočne 

članove Udruge.  

 

Predsjednica je izvijestila da je na sastanku Predsjedništva Udruge, koji je održan 6. svibnja 

2018. u Malom Lošinju, predloženo Radno predsjedništvo u sastavu: Rade Šimičević (Zadar), 

Jasminka Štajcer (Karlovac) i Asja Jelaković (Zagreb). 

Članovi Skupštine jednoglasno su podržali prijedlog. 

 

Nakon što su članovi Radnoga predsjedništva izabrali za predsjednika Radu Šimičevića, 

pristupili su utvrđivanju broja članova Skupštine Udruge te utvrdili da je prisutno 108 

članova, što znači da Skupština ima potreban kvorum. 

 

Predsjednik Radnoga predsjedništva Rade Šimičević predlaže za zapisničarku Ivku Nevistić, a 

za ovjerovitelje zapisnika Lidiju Padovan Đirlić i Dubravka Deželića. 

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Predsjednik Radnoga predsjedništva Skupštine Rade Šimičević predložio je sljedeći  

 

    DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 6. studenoga 

    2017. u Vodicama. 

2. Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a za 2017. god. 

3. Program rada i financijski plan UHSR-a za 2018. god. 

4. Aktualnosti 

5. Predstavljanje novih članova Udruge 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 



 

Ad 1.) 

 

Zapisnik je objavljen na mrežnoj stranici Udruge te su ga svi članovi mogli pročitati. 

Predsjednik Radnoga predsjedništva Rade Šimičević zatražio je članove Udruge da se očituju 

o zapisniku. Primjedbi nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK: 

 

Zapisnik sa Skupštine održane 6. studenoga 2017. godine u Vodicama jednoglasno je 

usvojen. 

 

 

Ad 2.) 

 

Predsjednica Suzana Hitrec podnijela je izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2017. 

godinu. 

 

ZAKLJUČAK: 

 

Finacijsko izvješće o radu UHSR-a za 2017. godinu jednoglasno je usvojeno. 

 

 

Ad 3.) 

Predsjednica je predložila program rada UHSR-a za 2018. godinu: 

• naglasak je na radu u aktivnostima vezanim uz profesionalizaciju rada ravnatelja te 

poboljšavanje statusa i položaja ravnatelja 

• nastavak suradnje s MZO-om na pripremi izmjene zakona i podzakonskih akata 

• studijsko putovanje na Siciliju od 13. do 17. 5. 2018. 

• planiran je stručni skup UHSR-a koji će se održati od 2. do 4. 10. 2018. 

u Sv. Martinu na Muri 

• sudjelovanje na ESHA konferenciji od 17. do 19. 10. u Talinu 

• suradnja s AZOO-om, ASOO-om, NCVVO-om 

• suradnja s HUROŠ-em, ESHA, EFEE te ostalim udrugama 

• sastanci županijskih ogranaka 

• sastanci  Predsjedništva 

• rad u stručnim tijelima, sudjelovanje u javnim raspravama 

• suradnja s lokalnom upravom i samoupravom. 



Program rada, zahtjeve i probleme s kojima se susreću ravnatelji škola, predsjednica UHSR-a 

Suzana Hitrec iznijela je na otvaranju Kongresa ravnatelja osnovnih i srednjih škola te 

učeničkih domova Republike Hrvatske 7. svibnja 2018. u Malom Lošinju kojemu je nazočila 

ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak i pomoćnica ministrice Lidija Kralj, prof. 

 

ZAKLJUČAK: 

Program rada UHSR-a za 2018. god. jednoglasno je usvojen. 

 

Predsjednica UHSR-a obrazložila je sve stavke financijskoga plana za 2018. godinu. 

 

ZAKLJUČAK: 

 

Financijski plan UHSR-a za 2018. god. jednoglasno je usvojen. 

 

 

Ad 4.)  

Predsjednica Suzana Hitrec iznijela je članovima sljedeće aktualnosti: 

• Udruga ima 311 članova (prema plaćenoj članarini do 30. 04. 2018.), održane su tri 

sjednice Predsjedništva 

• MZO-u je upućen dopis o potrebi izmjene Pravilnika o upisu u prvi razred i Pravilnika 

o kriterijima za izricanje pedagoških mjera te izmjene Pravilnika o državnoj maturi 

• predstavnici UHSR-a sudjelovali su u radu Nacionalnoga vijeća za strukovno 

obrazovanje, a bili su prisutni ina okruglom stolu u Uredu predsjednice Republike 

Hrvatske  „Nije cool biti bully.” 

Nakon što je predsjednica Udruge iznijela aktivnosti, ravnatelj Milivoj Gospić, prof. 

(Buje) predložio je da se na skupove koje organizira UHSR pozovu predstavnici 

Prosvjetne inspekcije kako bi čuli mišljenje i probleme ravnatelja. Rade Šimičević, prof. 

(Zadar) predložio je da se traži od MZO-a očitovanje o nemogućnosti zapošljavanja 

tehničkoga osoblja, a koje je u nedovoljnoj mjeri zastupljeno u školama. 

Predsjednica Udruge pozvala je članove da se u vezi bilo kakvih problema i nejasnoća mogu 

obratiti na sljedeće adrese: 

• www.ravnatelj.skole.hr 

• uhsr.ravnatelj@gmail.com 

• predsjednicima županijskih ogranaka 

• predsjednici Suzani Hitrec, 01/4830772, 091/7930116, suzana.hitrec@gmail.com 

• tajnici Brankici Žugaj, 099/2530100, brankica.zugaj@gmail.com 

mailto:brankica.zugaj@gmail.com


 

ZAKLJUČAK: 

Predsjednica UHSR-a izvijestila je članove o nizu aktivnosti Udruge i pozvala ih na 

kvalitetnu komunikaciju. 

 

Ad 7.) 

 

Članovima Skupštine zahvalili su ravnatelji Tea Dragić Runjak, prof. i Franjo Rep, prof. koji 

će uskoro otići u mirovinu, a  predstavili su se i novoimenovani ravnatelji. 

 

Skupština je završila u 18 sati. 

 

Zapisničarka:       

Ivka Nevistić, prof. 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

Lidija Padovan Đirlić, prof. 

Dubravko Deželić, prof. 

 

 

Predsjednik Radnoga predsjedništva Skupštine: 

Rade Šimičević, prof. 

 

 

Privitak: 

1. Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a za 2017. god. 

2. Financijski plan UHSR-a za 2018. god. 


