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Zadar, 09. ožujak 2017.g. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K   
 
 

sa Skupštine Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske, održane dana 09. ožujak 
2017.g. u Primoštenu. 
 
Nazočni: 32 ravnateljica/ravnatelja i 9 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 (2) 
 

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), 
    Vesna Vuković, prof. i Ivana Tomić,prof. 
    1.2. Zapisničar: Suzana Jambrešić, prof.  
    1.3. Ovjerovitelji: Lidija Padovan Đirlić, prof. i Mladen Martinec, prof. 
    1.4. Verifikacijska komisija: Staniša Žarković, prof. i Jelena Bojčić, prof 

 
 

Ad2.) Predsjednica UUDRH, predlaže usvajanje Zapisnika sa Skupštine, održane 
10.03.2016. u Zadru, ako nema primjedbi na isti.  

 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Ad3.) Predsjednica UUDRH-a daje izvješće za 2016. godinu. 

 Uspjeli smo ispraviti  Odluku Vlade o financiranju/decentraliziranim sredstvima   
  Nije realizirana odluka o voditeljima domova i voditeljima kuhinje ( povećanje 

koeficijenata) 
 Sami i dalje organiziramo Domijadu ( bez pomoći AZOO-a) 
 Održani su sastanci Predsjedništva u 2017., 7 puta 
 Predsjednica se trudi da se krene u izradu domskog kurikula ( možda da 

probamo sami izraditi, pa njima predstaviti) 
 Pokrenut ćemo domski časopis ( izvješća s ljetne škole, zimske škole i 

Domijada) 
 Pokrenut ćemo literalni natječaj, bit će poslan na adrese domova 
 Družimo se sa domovima iz Slovenije i Makedonije 
 Financijski prihodi u 2016.  iznosili su:30.098,63 kn, rashodi 21.284,09 kn i 

stanje s 31.12.2016. iznosi 30.715,09 kn  
 
Izvješće o radu i financijsko izvješće  za 2016.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 2018. 
 s NCVVO dogovaramo izradu materijala za samo vrednovanje i vanjsko  

vrednovanja 
 Od usavršavanja su u planu:  

- Studeni, Županijsko stručno vijeće 
- Kuharice, ekonomi i zdravstveni voditelji skup 

u vrijeme zimskih praznika 
- Domijadu 2017. organizira sjeverna Hrvatska  

( UD Bjelovar je nositelj) 
 Financijski plan je priložen  

 
Program rada i Financijski plan za 2017. je usvojen.  
 



 
 
Ad5.) Ravnatelji koji odlaze u mirovinu tijekom ove godine bit će darovani prigodnim 
slikama: Želimir Hincak, Saša Salaj, Tomislav Domić, Milica Matić, Ilija Trkulja, Tonči 
Vlahović, Marica Pendo i Slobodan Matković 
 
 
  
Zapisničar: Suzana Jambrešić, prof. 
 
Ovjerovitelji Zapisnika:  
Lidija Padovan Đirlić, prof. 
 
------------------------- 
Mladen Martinec, prof. 
 
--------------------------- 
 
 
       Predsjednica UUDRH 
 
      __________________________  

           Ljubica Banović, prof.        


