Temeljem članka 5.8 Statuta Saveza izviđača Hrvatske, Vijeće Saveza, na svojoj 8.
sjednici održanoj u Dugoj Resi 12. ožujka 2017. Godine, donosi odluku o prihvaćanju
sljedećih
IZMJENA PRAVILNIKA O NACIONALNIM AKTIVNOSTIMA
U SAVEZU IZVIĐAČA HRVATSKE
1. Mijenja se članak 2.2
„2.2 Preporučena aktivnost može biti regionalna, nacionalna ili međunarodna
aktivnost koja je uvrštena u Kalendar aktivnosti, ali je ne organizira Savez.“
u
„2.2 Preporučena aktivnost može biti regionalna, nacionalna ili međunarodna
aktivnost koja je uvrštena u Plan aktivnosti i Kalendar aktivnosti, ali je ne
organizira Savez.“
2. Članak 2.4. mijenja se u članak 2.5.
3. Mijenja se novi članak 2.5
„2.5 Izvršni organizator nacionalnih aktivnosti može biti:
 jedna ili više izviđačkih udruga, članica Saveza
 radno tijelo Saveza (uprava aktivnosti imenovana od tijela Saveza)
 radno tijelo Saveza i udruga članica (zajednička uprava aktivnosti). “
u
„2.5 Izvršni organizator pojedine nacionalne aktivnosti može biti:
 jedna ili više izviđačkih udruga, članica Saveza
 radno tijelo Saveza (uprava aktivnosti imenovana od tijela Saveza)
 radno tijelo Saveza i udruga članica (zajednička uprava aktivnosti). “
4. Članak 2.3. mijenja se u članak 2.4.
5. Dodaje se članak 2.3 koji glasi:
„2.3 Plan aktivnosti je dokument SIH-a kojim se utvrđuju: aktivnosti po
kalendarskim mjesecima, profil sudionika za koje je predviđena navedena
aktivnosti, nadležan dužnosnik ili radno tijelo Saveza za pojedinu nacionalnu
aktivnost. Prijedlog Plana aktivnosti, koji Vijeću podnosi glavni načelnik, a
usvaja ga Vijeće, je podloga za raspisivanje javnih poziva za izvršne
organizatore i donošenje konačnog Kalendara aktivnosti od strane Glavnog
načelnika. Konačan Plan aktivnosti donosi Sabor na kraju godine koja prethodi
godini na koju se Plan aktivnosti odnosi.“

6. Mijenja se članak 4.1
„4.1 Vijeće Saveza donosi prijedlog Kalendara aktivnosti najkasnije do 30.06. tekuće
godine za slijedeću godinu. Prijedlog Kalendara aktivnosti za sjednicu Vijeća
priprema Uprava.“
u
„4.1 Vijeće Saveza donosi prijedlog Plana aktivnosti najkasnije do 31.08. tekuće
godine za sljedeću godinu. Prijedlog Plana aktivnosti za sjednicu Vijeća
priprema glavni načelnik.“

7. Mijenja se članak 4.2
„4.2 Najkasnije dva tjedna nakon donošenja prijedloga Kalendara aktivnosti, upućuje
se javni poziv za izvršnu organizaciju nacionalnih aktivnosti. U javnom pozivu
utvrđuje se krajnji rok za prijavu za pojedinu nacionalnu aktivnost.“
u
„4.2 Najkasnije 30 dana nakon donošenja prijedloga Plana aktivnosti, upućuje
se javni poziv za izvršnu organizaciju nacionalnih aktivnosti. U javnom pozivu
utvrđuje se krajnji rok za prijavu za pojedinu nacionalnu aktivnost.“

8. Mijenja se zadnja rečenica u članku 4.6:
„Dužnosnik ili radno tijelo Saveza o svojoj odluci mora obavijestiti načelnika ili
Predsjednika Saveza, ovisno o nadležnosti.“
u
„Dužnosnik ili radno tijelo Saveza o svojoj odluci mora obavijestiti glavnog
načelnika Saveza.“

9. Mijenja se članak 4.11
„4.11 Odluke o izvršnom organizatoru donesene prije usvajanja konačnog Kalendara
aktivnosti postaju važeće usvajanjem Kalendara aktivnosti. Prilikom usvajanja ili
izmjene Kalendara aktivnosti, Vijeće može izmijeniti odluku nadležnog dužnosnika ili
radnog tijela Saveza.“
u
„4.11 Odluke o izvršnom organizatoru donesene prije usvajanja konačnog
Kalendara aktivnosti postaju važeće usvajanjem Kalendara aktivnosti. Prilikom
usvajanja ili izmjene Kalendara aktivnosti, glavni načelnik može izmijeniti
odluku nadležnog dužnosnika ili radnog tijela Saveza nižeg po rangu od
glavnog načelnika.“

10. U članak 4.13 mijenja se zadnja rečenica:
„Prigovor na Odluku o izvršnom organizatoru može se uputiti Vijeću Saveza.“
u
„Prigovor na Odluku o izvršnom organizatoru može se uputiti Odboru za
prigovore, pritužbe i žalbe. „
i dodaje novi stavak
„Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe dužan je u roku 15 dana od primitka
prigovora donijeti Odluku i istu dostaviti nadležnom dužnosniku ili radnom
tijelu te izvršnim organizatorima na koje se Odluka odnosi.“

11. Mijenja se članak 4.16
„4.16 Nadležni dužnosnik ili radno tijelo imenuje povjerenika za pojedinu aktivnost.
Dužnost povjerenika je pomoć izvršnom organizatoru u ostvarenju ciljeva aktivnosti,
nadzor nad provođenjem aktivnosti i poštivanjem zakonskih i ostalih akata koje se
odnose na aktivnost. Povjerenik je dužan ispuniti evaluacijski obrazac i na prvoj
slijedećoj sjednici Uprave informirati Upravu o aktivnosti.“
u
„4.16 Nadležni dužnosnik ili radno tijelo imenuje povjerenika za pojedinu
aktivnost. Dužnost povjerenika je pomoć izvršnom organizatoru u ostvarenju
ciljeva aktivnosti, nadzor nad provođenjem aktivnosti i poštivanjem zakonskih i
ostalih akata koje se odnose na aktivnost. Povjerenik je dužan ispuniti
evaluacijski obrazac i predati ga glavnom načelniku u roku 30 dana od
završetka aktivnosti.“

12. Dodaje se članak 4.18 koji glasi:
„Prijedlog Plana aktivnosti koji je donijelo Vijeće najkasnije do 31.08. tekuće
godine, za iduću kalendarsku godinu, usvaja se krajem tekuće godine na
Saboru Saveza izviđača Hrvatske.“
13. Dodaje se članak 4.19 koji glasi:
„Glavni načelnik Saveza ima pravo i dužnost donijeti Kalendar aktivnosti.
Kalendar aktivnosti se po potrebi može mijenjati, a promjene provodi glavni
načelnik. Prijedloge za izmjene mogu davati nadležni dužnosnici ili radna tijela
Saveza.“

14. U članku 6.2 mijenja se zadnja rečenica:
„Izvršni organizator može uputiti prigovor na ovu odluku Vijeću Saveza.“
u
„Izvršni organizator može uputiti prigovor na ovu odluku Odboru za prigovore,
pritužbe i žalbe. „
i dodaje novi stavak
„Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe dužan je u roku 30 dana od primitka
prigovora, prikupiti sva izvješća i izjave te donijeti Odluku i istu dostaviti
nadležnom dužnosniku ili radnom tijelu koje je obustavilo financiranje te
Izvršnom Odboru. Radi donošenja pravične Odluke rok se može produžiti za
dodatnih 30 dana ali o razlozima produženja roka Odbor je dužan izvjestiti sve
zainteresirane strane.“
15. Mijenja se prvi odlomak članka 8.1
„8.1 Za provedbu ovog Pravilnika, Uprava, Vijeće, imenovana radna tijela ili
dužnosnici donose:“
u
„8.1 Za provedbu ovog Pravilnika, glavni načelnik, Izvršni odbor, Vijeće,
imenovana radna tijela ili dužnosnici donose:“
16. Mijenja se prvi odlomak članka 5.5
„5.5 Izvršni organizator mora podnijeti završni narativni i financijski izvještaj koji mora
sadržavati:“
u
„5.5 Izvršni organizator mora podnijeti završni narativni i financijski izvještaj u
roku od 30 dana od završetka aktivnosti, koji mora sadržavati:“

U Dugoj Resi, 12.03.2017.
Za Vijeće SIH-a:
Marjan Pavić
predsjednik Vijeća SIH-a

