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Mali Lošinj, 30. svibnja 2012.g. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K   
 
 

sa Skupštine Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske, održane dana 30. svibnja 
2012.g. u Malom Lošinju. 
 
Nazočni: 16 ravnatelja i 13 voditelja / odgajatelja – opunomoćenih za zastupanje od 
strane ravnatelja 
 
Predsjednica UUD RH: Ljubica Banović 
Članovi povjerenstva: mr.sc. Edita Stilin, prof. Stjepan Brlas i prof.Mladen 
Kamenjarin 
Zapisničar: prof.Suzana Jambrešić  
Ovjerovitelji: prof. Kelava Milan i prof. Domić Tomislav 
 
 
Skupština Udruge učeničkih domova RH započela je u 9,00 sati u prostorijama hotela 
Autora, na Malom Lošinju. Predsjednica UUDRH, Ljubica Banović, prof., otvorila je 
Skupštinu i predložila slijedeći, 
 
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika sa Izborne Skupštine održane 14.10.2011. godine 
2. Izvješće o radu UUDRH za 2011. godinu 
3. Izvješće predsjednice UUDRH o financijskom poslovanju Udruge za 2011. 

godinu 
4. Programa rada UUDRH za 2012. godinu 
5. Financijski plan UUDRH za 2012. godinu 
6. 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.) Predsjednica UUDRH, predlaže usvajanje Zapisnika sa Izborne 
Skupštine, ako nema primjedbi na isti.  

 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 



 Ad2.) Predsjednica UUDRH, izvješćuje – da u toku 2011.g. nije bio održan niti 
jedan stručni skup UUDRH. Također, u protekloj godini održano je nekoliko 
sastanaka između Predsjednice UUDRH s jedne strane i i sa državnim tajnikom Ž. 
Janjićem te ministrom znanosti, obrazovanja i športa R. Fuchsom, koji su 
deklaratorno dali potporu UUDRH i njenom radu ali se ništa više od same podrške do 
konkretne realizacije prijedloga koji su im bili upućeni, nije realiziralo. 
 U 2011.g. održana je Izborna Skuština te; 
  ● 5 sastanaka predsjedništva, 

● ostvarila se suradnja sa predstavnicima iz Republike Slovenije i FR 
Makedonije.  

 
Izvješće o radu za 2011.g. usvojeno je jednoglasno. 
 
 Ad3.) Financijsko poslovanje UUDRH za 2011.g. obrazložila je predsjednica, 
također na predočeno financijsko poslovanje nije bilo primjedbi  
 
te je kao takovo i jednoglasno usvojeno.  
 
 Ad4.) Program rada Udruge za 2012.g. predsjednica konstatira da je 
djelomično i realizirano s obzirom da je već kraj svibnja ali podsjeća da je potrebno; 

  ● daljnje uključivanje predstavnika učeničkih domova u sve radne 
skupine, 

● izrada web stranica – dorada/promjena (djelomično je realizirano)  
prikupljanje prijedloga i ideja za poboljšanje – u kontinuitetu, 

●   uključivanje u projekte EU-a (strateški razvoj učeničkih domova), 
- također predlaže potrebu za formiranjem komisije za stručna usavršavanja 
- predlaže da se održe barem 4 – 6 sastanka predsjedništva u 2012.g. 
- predlaže da udruga ravnatelja potakne rad aktiva (odgajatelja i stručnih suradnika) 

koji postoje u njihovoj regiji 
- da se uključe u pronalaženje sponzora i donatora  
- da surađuju u pripremama i radu Domijade 
- da osmisle promidžbu za Domove – jer on predstavlja izbor za mjesto življenja. 
 
Nakon izloženog, za riječ se javio ravnatelj prof. Matuha, te iznio problem vezan uz 
odluku o sufinanciranju - besplatnom prijevozu učenika s osvrtom da u manjim 
sredinama je prijevoz učenika  znatno skupljiji od samoga smještaja u Domove, te da 
bi trebalo prije osigurati  - sufinanciranje smještaja u Domove, a ne prijevoz. 
 
Predsjednica predlaže da ravnatelj prof.Matuha, napravi prijedlog za predsjedništvo 
UUDRH, te će ga ono razmotriti i poslati u ministarstvo. 
 
Nakon svega iznesenog, prijedlog programa rada UUDRH  za 2012.g., 
jednoglasno je usvojen. 
  
 Ad5.)  Financijski plana UUDRH za 2012.g. također je predočila predsjednica. 
Prijenos sredstava iz 2011. iznosi cca ≈44.000,00 kn. 
Prijedlog članarine je 1.000,00 kn po domu, sama naplata krenuti će u 2013.g. u 
siječnju mjesecu. 



 
Za riječ se javio gosp. Kelava, te predložio da se smanji iznos članarine na 500,00 kn 
ili ako je moguće i manje, a na tu temu su se nadovezali gosp. Režić i Njavro te 
zauzeli stav da bi članarina ipak trebala ostati ista 1.000,00 kn. 
 

Izneseni prijedlog će se razmatrati na predsjedništvu UUDRH.  
Također, Financijski plan UUDRH za 2012.g. jednoglasno je usvojen.  
 
 Ad6.) Razno  
 
Pod točkom razno, predsjednica ovim putem želi sve članove još jednom obavijestiti 
o odlasku ravnatelja Stjepana Brlasa, prof. u mirovinu, te da je sjeverozapadna regija 
odabrala kao njegovu zamjenu prof. Ivanu Tomić.  
 
Predlaže se, ovim putem da Skupština potvrdi prof. Ivanu Tomić, kao novog člana 
UUDRH. 
 
Jednoglasno je potvrđena prof. Ivana Tomić novim članom UUDRH.  
 
 
 

Sjednica Skupštine UUDRH, završila je u 9,45 minuta. 
 
 
  
Zapisničar: Suzana Jambrešić, prof. 
 
 
Ovjerovitelji Zapisnika:  
Milan Kelava,prof. 
 
------------------------- 
Tomislav Domić,prof. 
 
--------------------------- 
 
 
 
  
 
 
 
       Predsjednica UUDRH 
 
      __________________________  
           Ljubica Banović, prof.        


