
Udruga učeničkih domova 
REPUBLIKE HRVATSKE 
Opatička 14 
10000 Zagreb 
Kontakt:www.uudrh.hr 
 
 
Zadar, 10. ožujak 2016.g. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K   
 
 

sa Skupštine Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske, održane dana 10. ožujak 
2016.g. u Zadru. 
 
Nazočni: 25 ravnateljica/ravnatelja i 5 voditelja / odgajatelja – opunomoćenih za 
zastupanje od strane ravnatelja 
 
Predsjednica UUD RH: Ljubica Banović 
Ovjerovitelji: prof. Lidija Padovan Đirlić i prof. Domić Tomislav 
 
 
Skupština Udruge učeničkih domova RH započela je u 17.30 sati u prostorijama 
hotela Kolovare, u Zadru. Predsjednica UUDRH, Ljubica Banović, prof., otvorila je 
Skupštinu i predložila slijedeći 
 
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Izbor  radnih tijela Skupštine 
1.1. Izbor radnog predsjedništva 
1.2. Izbor zapisničara 
1.3. Izbor ovjerovitelja zapisnika (2) 
1.4. Izbor verifikacijske komisije (3) 
 

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine UUDRH 
3. Financijsko izvješće i izviješće o radu za 2016. godinu 
4. Prijedlog  programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu 
5. Razno 
 
 

Poziv na Skupštinu, dnevni red, zapisnik sa Izborne Skupštine i sva Izvješća, 
programi rada i financijski plan dostavljeni su prethodno svim članovima Skupštine. 
 
 
 
 
 
 



Ad1.)  
     1.1.Radno predsjedništvo: Mladen Kamenjarin, prof. (predsjednik), 
    Anđelka Jurašić Mikašinović, prof. i Milica Meštrović,prof. 
    1.2. Zapisničar: Suzana Jambrešić, prof.  
    1.3. Ovjerovitelji: Lidija Padovan Đirlić, prof. i Domić Tomislav, prof. 
    1.4. Verifikacijska komisija: Dražen Piskač, prof. Ilija Trkulja, prof. i Matuha 
Josip, prof. 

 
 

Ad2.) Predsjednica UUDRH, predlaže usvajanje Zapisnika s Izborne Skupštine, ako 
nema primjedbi na isti.  

 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Ad3.) Predsjednica UUDRH-a daje izvješće za 2015. godinu. 

 financijsko izvješće po kojem je na računu 31.12.2015. godine višak novaca  
od 21.905,21 kn 

 u dogovoru sa MZOS-a outsoursing je djelomično odgođen (za zamjenu za 
spremačice potrebne su tri ponude vanjskih ponuđača poslova, ali su iz toga 
izuzete kuhinje) 

 kurikularna reforma za domove je u tijeku 
 predsjednica UUDRH-a LJubica Banović je u Ekspertnoj radnoj skupini za 

licenciranje ravnatelja 
 ispred UUDRH-e predsjednica Udruge je i u Ekspertnu radnoj skupinu za 

vrednovanje i samo vrednovanje 
 sa AZOO smo uspostavili dobru suradnju. Iz AZOO otišao je u MZOS dopis o 

financiranju naše državne Domijade, koji se na tom putu negdje zagubio. Za 
sada je AZOO-e partner/pokrovitelj 

 veza s MZOS (Grgec, Vričko, Petrak i Batur) se intenzivira. Preporuka svim 
ravnateljima je da budu uporni u svojim zahtjevima prema MZOS-u 

 predsjedništvo se održavalo po potrebi tijekom cijele godine 
 organizirali smo skup za kuharice, ekonome i zdravstvene voditelje u 

Učeničkom domu Podmurvice u Rijeci 
 realizirala se državna Domijada 2015. te su učinjene sve potrebne predradnje 

za Domijadu 2016. 
 održan je Stručni skup u Osijeku (na inicijativu učeničkih domova iz Vojvodine) 

u suorganizaciji s Učeničkim domom Hrvatski radiša na čelu sa ravnateljicom 
prof.Natašom Šimić. Napravljen je bilten o radu skupa. Ovogodišnja inicijativa 
dolazi iz Slovenije pa se nadamo daljnjoj suradnji s domovima iz okruženja 

 pokušavali smo s natječajima za sredstva iz EU-fondova, ali nismo za sada 
uspjeli doći do nekih sredstava 

 održavani su aktivi za stručna usavršavanja (ravnatelji, stručni suradnici, 
odgajatelji i zdravstveni voditelji). U planu je publiciranje radova u nekom 
biltenu 

 medijski smo popraćeni od strane Školskih novina i radija 
 suradnja s domovima iz Makedonije i Slovenije se nastavila, a tu se žele 

pridružiti i domovi iz Vojvodine i BiH 
 



 
Izvješće o radu i financijsko izvješće  za 2015.g. usvojeno je jednoglasno. 
 
 Ad4.) Predsjednica Ljubica Banović je izvijestila sve prisutne o planu rada za 
sljedeću godinu: 

 nakon Skupštine tražimo prijem kod ministra 
 pokušati uključiti predstavnike domova u radne skupine 
 rješavati status voditelja doma i voditelja kuhinje 
 s AZOO treba dogovoriti financiranje za 2017. 
 s NCVVO rješavati problem vrednovanja 
 MZOS treba napraviti pravilnik o licenciranju ravnatelja 
 Od usavršavanja su u planu:  

- 04.10.-06.10., Bol/Brač, velika Udruga 
- Studeni, Županijsko stručno vijeće 
- Listopad, Maastricht…….. 
- Kuharice, ekonomi i zdravstveni voditelji skup 

u vrijeme zimskih praznika 
- Domijadu 2016. organizira istok Hrvatske u 

Rovinju (Srednjoškolski dom Osijek i Hrvatski 
Radiša voditelji projekta ) 

 Ravnatelj Hincak moli da se u razgovoru sa MZOS-om stavi da roditelj može 
birati kod upisa u školu hoće li dijete ići u dom ili će uzeti novac za prijevoz 
(Ogulin i Vukovar najviše su stradali plaćanjem prijevoza) 

 Ravnateljica Padovan Đirlić moli da se pita kada će doći do povećanja 
opskrbnine koja je nepromijenjena već 14 godina 

 Ravnatelj Matuha predlaže da se voditelj doma postavi kao radno mjesto jer 
će se na taj način povećati njegov koeficijent 
 

 
Program rada i Financijski plan za 2016. je usvojen.  
 
 
 
Ad5.) Ravnateljica Režić je dala izvještaj o pripremama za državnu Domijadu 2017. 
Rekla je da je preuzela vodstvo Domijade jer nitko drugi iz regije nije htio. To je 
njena 36. Domijada i njena savjest joj je nalagala da se posveti 41. Domijadi. Sve 
pripreme teku po planu. Nakon regionalnih Domijada prijave se šalju u Osijek te se 
svi sami prijavljuju u hotel. Plaćanje treba izvršiti prije dolaska na Domijadu. 30% 
ukupnog troška treba uplatiti kao avans. Iz Osijeka će svim domovima biti proslijeđen 
kodeks ponašanja. Svaka nastala šteta mora biti plaćena. Ako se učenici /ili 
odgajatelji/ pronađu s alkoholom ili učine štetu, odmah odlaze kući. Odgajatelji se 
mole da ne časte učenika s alkoholom u slučaju pobjede. Ravnateljica Šimić je 
zadužena za info pult i sve je obavijestila da će potrebni podaci biti na linku. Bilten će 
također biti na linku. Bilten br.2 isključivo je na webu.  
Ravnatelj Čilić moli da sva financijska izvješća budu transparentna. Isto tako je 
uputio upit na koliko se godina biraju predstavnici u regiji. Predstavnica regije Istok, 
ravnateljica Režić je na toj funkciji već 6 godina.  



Ravnateljica Banović odgovorila je na 4 godine, osim ako na regiji ne misle da 
promjene trebaju izvršiti ranije. Promjene se vrše na regionalnim sastancima na 
kojima svaki član Udruge može podnijeti prijedlog za izmjenom vodstva.  
Ravnatelj Kamenjarin je zamolio da svaka regija na svojim sastancima donosi odluke 
o  promjeni članova predsjedništva i tijela Udruge. 
Prijedlog za članove regije Istok je da se nakon državne Domijade izvrše promjene. 
 
 
 

Sjednica Skupštine UUDRH, završila je u 18,45 minuta. 
 
  
Zapisničar: Suzana Jambrešić, prof. 
 
Ovjerovitelji Zapisnika:  
Lidija Padovan Đirlić, prof. 
 
------------------------- 
Tomislav Domić, prof. 
 
--------------------------- 
 
 
       Predsjednica UUDRH 
 
      __________________________  
           Ljubica Banović, prof.        


