UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE UHSR
ODRŽANE U OPATIJI 02. OŽUJKA 2005., S POČETKOM U 18,00 h

Nazočni: Ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova /257 od ukupno 360 članova /, Vinko
Filipović - ravnatelj Zavoda za školstvo RH, Ivan Šutalo - v.d. ravnatelja Agencije za strukovno
obrazovanje
Predsjednik UHSR-a, Ivica Lovrić, pozdravlja sve nazočne, Vinka Filipovića,
ravnatelja Zavoda za školstvo RH, Ivana Šutala, v.d. ravnatelja Agencije za strukovno
obrazovanje te otvara Skupštinu i predlaže članove Radnog predsjedništva:
1. Željka Štefša, Daruvar
2. Ivan Živković, Županja
3. Grgo Luburić, tajnik UHSR-a, Zagreb
Prijedlog je stavljen na glasovanje te je jednoglasno usvojen. Radno predsjedništvo
je izabralo Ivana Živkovića za predsjednika koji preuzima vođenje Skupštine. Ivan Živković
utvrđuje nazočnost 257 ravnatelja od ukupno 360 ravnatelja članova UHSR-a, što čini kvorum.
Predlaže zapisničara i ovjerovitelje zapisnika kako slijedi:
1. Silvana Rebić-Jovičić - zapisničar
2. Božidar Pecak - ovjerovitelj
3. Jakov Bevanda - ovjerovitelj
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Skupu se obraća Vinko Filipović, ravnatelj Zavoda za školstvo RH, pozdravlja sve
nazočne ravnatelje i ravnateljice te naglašava odličnu suradnju s predsjednikom UHSR-a ističući
kako je ovaj skup plod te suradnje. Ističe ravnatelja kao najvažnijeg čimbenika u funkcioniranju
škole, kako u dobrom tako i u lošem smislu, pa je mišljenja da će se i njegov rad u Zavodu za
školstvo RH vrednovati na isti način. Svim sudionicima Skupštine želi uspješan rad.
Ivan Šutalo, v.d. ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje pozdravlja sve
nazočne, te daje kratki profil Agencije.
Agencija za strukovno obrazovanje osnovana je 13. siječnja 2005.g. na inicijativu
ministra Dragana Primorca i suradnika koji su potaknuti gospodarskim trendovima u Europi i
Europskoj uniji prišli afirmaciji strukovnog školstva.
Sjedište Agencije bit će u naselju Borovje u Zagrebu; potrebno je izvršiti njenu registraciju, ali
tek po izradi temeljnih dokumenata. Agencija će imati 30 zaposlenih.
Zadaće Agencije su:
- definiranje nacionalnih kvalifikacijskih okvira
- definiranje standarda zanimanja koji prethode izradi kurikuluma
- stručno usavršavanje
- pružanje pomoći prof. P. Bezinoviću u provedbi državne mature

1

Navedene zadaće Agencija neće moći sama realizirati, već će koordinirati timove ljudi angažirane
iz gospodarskih, partnerskih i sličnih udruga, te iz strukovnih škola. Nužna je kvalitetna suradnja
svih sudionika, a ravnatelje škola poziva na suradnju.
Zahvaljuje predsjedniku UHSR-a Ivici Lovriću što je nazočio ovom skupu.
Grgo Luburić, tajnik UHSR-a čita brzojav Udruge ravnatelja osnovnih škola RH sa
željom za uspješan rad.
Predsjedavajući Skupštine Ivan Živković predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine UHSR-a u Šibeniku
2. Izvješće predsjedništva o radu Udruge UHSR-a za razdoblje listopad 2004.g. - veljača
2005.g.
3. Donošenje Statuta Udruge UHSR-a
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Udruge UHSR-a
5. Različito
Dnevni red je usvojen.
Adl) Grgo Luburić iznosi kratak sadržaj zapisnika s prethodne Skupštine, jer je cjelovit sadržaj
objavljen na web stranicama UHSR-a od kraja listopada, pa su sudionici s njim detaljno
upoznati.
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.
Ad2) Ivica Lovrić, predsjednik UHSR-a, daje kratak prikaz aktivnosti Udruge u protekla 4
mjeseca: /u privitku/
- formalno-pravne postavke za rad Udruge
- izrada poslovnika o radu Predsjedništva
- izrada Statuta Udruge
- evidencija članova; Udruga ima 283 člana s plaćenom članarinom, a s
01.03.2005.g. ima 360 članova; cilj je da broji 400 članova - razvijanje partnerskih odnosa u zemlji i inozemstvu
- poticanje suradnje s lokalnim zajednicama-sjednice Predsjedništva su svaki put u
drugoj sredini uz nazočnost župana kako bi se transparentnije prezentirao rad
Udruge
- osnivanje povjerenstva za definiranje statusa i uloge ravnatelja u školi RH, za Ivicu
Lovrića predstavlja najvažniju aktivnost u proteklom razdoblju. Ovaj akt se izrađuje
zajedno s Udrugom ravnatelja osnovnih škola RH, a sam sadržaj će biti prezentiran
svim ravnateljima. Ističe da je u protekla 4,5 mjeseca potaknuto niz aktivnosti i
vjeruje da će tako biti i ubuduće.
Anđelka Mioč, Koprivnica, iznosi kako je iz predočenih Aktivnosti razvidno da se o
Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu dva puta raspravljalo u MZOŠ-u,
dok sa sadržajem nismo upoznati.
Ivica Lovrić odgovara da se radi isključivo o radnoj verziji Zakona te će prvu verziju
Udruga na vrijeme dobiti i o njoj raspravljati.
Ivan Živković Izvješće o radu stavlja na glasovanje.
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Izvješće se jednoglasno usvaja.
Ad3) Ivan Živković upoznaje nazočne s izradom Statuta UHSR-a od prosinca 2004.g. do veljače
2005.g. O Statutu su raspravljali ogranci i davali eventualne primjedbe. Otvara se rasprava o
prijedlogu Statuta. Kako pitanja i prijedloga nema, prijedlog Statuta se stavlja na glasovanje.
Prijedlog Statuta UHSR-a je jednoglasno usvojen.
Grgo Luburić zahvaljuje gđi. Kseniji Puljanić, dipl. iur., tajnici Željezničke tehničke škole u
Zagrebu na iscrpnoj pomoći pri izradi Statuta.
Ad4) Poslovnik o radu Skupštine UHSR-a proizlazi iz Statuta, te je njegov sastavni dio, istaknuo
je Grgo Luburić. O Poslovniku se raspravljalo 22. veljače 2005.g. u Zagrebu i 01. ožujka
2005.g. u Opatiji na sjednici proširenog Predsjedništva UHSR-a, te primjedbi na prijedlog
Poslovnika nije bilo.
Ivan Živković otvara raspravu o prijedlogu Poslovnika.
Mile Lulić, Karlovac, naglašava da je potrebno izvršiti jezičnu ujednačenost teksta.
Marko Aralica, Zagreb, predlaže da Predsjedništvo predlaže članove Radnog
predsjedništva. Prijedlog je odbijen.
Milica Medak, Zagreb, vjeruje da je Predsjedništvo razmotrilo čl. 5, no misli da je 3 dana
kratak rok za upućivanje poziva prije održavanje sjednice.
Predsjedavajući odgovara da je to krajnji rok, i to će se koristiti samo u izuzetnoj situaciji.
Ivan Živković daje prijedlog Poslovnika o radu Skupštine UHSR-a na glasovanje.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik Radnog predsjedništva Ivan Živković zaključuje Skupštinu u 19,00 h.
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