
ZAPISNIK 11. (TEHNIČKE) SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA 
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE 

 

11. (tehnička) sjednica Izvršnog odbora održana je od 17. veljače do 21. veljače 2014. godine pomoću 
tehničkih pomagala – elektronske pošte. 
 
U radu sjednice sudjelovali su sljedeći članovi Izvršnog odbora: 
Andreja Junaković, Edi Perić, Bojan Smode i Krunoslav Belinić 
 
Marijan Rešetić nije sudjelovao u tehničkoj sjednici.   
 
Predsjednik Izvršnog odbora Krunoslav Belinić 16.02.2014. predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Informacije vezane za poslovanje Saveza 

a) Ovrha nad računom Saveza – stanje (Belinić) 

2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2014 

a) Nacionalne aktivnosti  

i. Protekle aktivnosti 

 Seminar za izviđačke (operativne) voditelje – Selce 2014 – informacije (Smode) 

ii. Predstojeće aktivnosti  

 Izmjena termina Savjetovanja odraslih voditelja – (Belinić, Smode) 

 Izmjena termina Zborovanja Saveza – (Smode) 

 Pristigli interes za izvršne organizatore nacionalnih aktivnosti – (Smode) 

b) Međunarodne aktivnosti 

i. Network meeting of Scout Representatives in National Youth Councils – (Smode) 

3. Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu – (Belinić) 

4. Pregled projekata Saveza – (Smode) 

a) projekti poslani na natječaj 

b) aktivni projekti Saveza u toku izvršenja 

c) planirani projekti za buduće natječaje 

d) očekivani natječaji  

5. Izvješće o 1. godini strateškog plana Saveza 2012-2015 – (Belinić) 

6. Ostalo 

a) Interes za organizacijom 10. smotre Saveza Splitskog skautskog zbora – (Smode)  

b) Informacije o zakonskim aktima važnim za rad Saveza – (Belinić)  

c) Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

1. Informacije vezane za poslovanje Saveza 

a. Ovrha nad računom Saveza – stanje (Belinić) 

Stanje s blokadom računa je nepromijenjeno, poduzete su sve potrebne nadopune i ispravci zatraženi od strane 

FINE za predstečajnu nagodbu, te se očekuje odgovor u roku od mjesec dana. Upućen je još jedna dopis Gradu 

Šibeniku s ciljem postizanja dogovora oko plaćanja nastalog dugu, no do početka sjednice nismo zaprimili 

odgovor. Plan daljnjeg djelovanja bit će predložen predstavnicima izviđačkih udruga na Saboru SIH-a u ožujku.  

 

2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2014 

a. Nacionalne aktivnosti  

i. Protekle aktivnosti 

 Seminar za izviđačke (operativne) voditelje – Selce 2014 – informacije (Smode) 



Glavni načelnik proslijedio je informacije objavljene na web stranicama Savez bez detaljnije analize aktivnosti i 

njezinog uspjeha. 

 

ii. Predstojeće aktivnosti  

 Izmjena termina Savjetovanja odraslih voditelja – (Belinić, Smode) 

Predsjednik Saveza zatražio je od Izvršnog odbora izmjenu datuma održavanja nacionalne aktivnosti 

Savjetovanje odraslih voditelja na termin od 15. ožujka 2014. godine, kako bi se idući dan 16. Ožujka 2014.  

organizirao Sabor Saveza. Za izvršnog organizatora aktivnosti predložen je Savez izviđača Rijeke. Odluka 

prihvaćena s 4 glasa ZA. 

 Izmjena termina Zborovanja Saveza – (Smode) 

Izvršni organizator aktivnosti Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije zatražio je izmjenu datuma 

održavanja nacionalne aktivnosti Zborovanje Saveza na termin od 23. do 25. svibnja 2014. godine, zbog 

organizacijski razloga – prilagodbe termina drugim događanjima u Koprivnici. Odluka prihvaćena s 4 glasa ZA. 

 Pristigli interes za izvršne organizatore nacionalnih aktivnosti – (Smode) 

Glavni načelnik nije izvijestio po ovaj točci. 

 

b. Međunarodne aktivnosti 

i. Network meeting of Scout Representatives in National Youth Councils – (Smode) 

Zbog nemogućnosti normalnog financijskog poslovanja ova međunarodna aktivnost, kojoj je SIH trebao biti 

domaćin, prebačena je u Bruxelles 14. do 16. veljače 2014. godine. Sudjelovalo je 30-ak predstavnika izviđača u 

nacionalnim vijećima za mlade, a SIH su predstavljali Boris Krajinović, načelnik za odnose s javnošću i Boris 

Vujnović) čije je troškove sudjelovanja pokrila ESR.  

 

3. Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu – (Belinić) 

 

Osnova Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu je maksimalna moguća ušteda na svim područjima 

potrošnje Saveza uz očekivano ostvarivanje cca 230.000,00 kn od projekata za izvođenje programa i aktivnosti 

Saveza. Također osnovni preduvjet za ostvarivanje ovog plana je deblokiranje računa Saveza kako bi se moglo 

normalno poslovati. Uz mjere štednje uključeni su: smanjivanje broja zaposlenih djelatnika i dužnosnika na 2, 

smanjivanje broja redovnih sjednica Vijeća i izvršnog odbora na statutom određen minimalni broj (potrebne 

dodatne sjednice tijela upravljanja održavati će se putem tehničkih pomagala), pomno planirati potrebu za 

putovanjima i maksimalno iskoristiti prijevozne mogućnosti kako bi se što više smanjili putni troškovi i sl.  

Na prijedlog Bojana Smode unesene su izmjene po stavkama: 

- 1210 – režije poslovne djelatnosti, brisano 

- 1920 – izvanredni troškovi, eventualni dodatni sudski troškovi – 6.500,00 kn 

- 2112 – korekcije u izračunu sufinanciranja nacionalnih programskih aktivnosti – 1.500,00 kn po 

aktivnosti 

- Iznos stavka 1330 – višegodišnji ugovori prebačen na 3200 – jednogodišnji projekti Saveza   

Uz predložene izmjene prijedlog financijskog plana za 2014. godinu prihvaćen s 3 glasa ZA.  

 

4. Pregled projekata Saveza – (Smode) 

a. projekti poslani na natječaj 

Glavni načelnik izvještava da nema projekata poslanih na natječaje.  

b. aktivni projekti Saveza u toku izvršenja 

Također nema aktivnih projekata u provedbi. 

c. planirani projekti za buduće natječaje 

Glavni načelnik izvještava kako su informacije o predstojećim natječajima tek stigle, te će u idućem periodu 

početi planirati projekte koje ćemo poslati na natječaje. 

d. očekivani natječaji 



Glavni načelnik je proslijedio informaciju MMH o sudjelovanju na Info-danu o natječajima za financiranje 

projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2014. godini, u organizacija Ureda za 

udruge Vlade RH. Iz informacije je vidljiva promjena u načinu organizacije natječaja – regionalne zaklade 

zaprimaju prijave i provjeravaju projektne dokumentacije te prate provedbu projekata, a nadležno ministarstvo 

ocjenjuje projekte, potpisuje ugovore i vrši uplate udrugama. 

Prvi će se po tom principu provesti zajednički natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te 

Ministarstva socijalne politike i mladih. Taj se natječaj odnosi na prevenciju nasilja nad i među djecom i 

mladima, a sklopu natječaja biti će dostupno 6 milijuna kuna. Raspisivanje je najavljeno za 14. veljače, a rok za 

dostavu prijedloga projekta je 31. ožujak 2014. godine. 

      

5. Izvješće o 1. godini strateškog plana Saveza 2012-2015 – (Belinić) 

 

Nakon 1. godine provođenje Strateškog plana Saveza 2012-2015 najveća poteškoće je blokada računa Saveza 

koje traje već 8 mjesec, te značajno onemogućava provedbu programa i aktivnosti Saveza. Usprkos tome, na 

svim područjima strateškog plana, osim na području 8. Financiranje rada Saveza, započete su aktivnosti i 

procesi za ostvarivanje ciljeva plana. Izvješće je usvojeno s 3 glasa ZA. 

 

6. Ostalo 

a. Interes za organizacijom 10. smotre Saveza Splitskog skautskog zbora – (Smode) 

Splitski skautski zbor iskazao je interes za organizacijom 10. smotre Saveza u ljeto 2016. godine. Izvršni odbor 

nije usuglasio stavove oko iskazanog interese. Predloženo je da se izviđačkim udrugama uputi ankete kojom bi 

se ispitao interes udruga za 10. smotrom Saveza, pa se temeljem rezultata donese zaključak na idućoj sjednici 

IO-a.   

b. Informacije o zakonskim aktima važnim za rad Saveza – (Belinić)  

U ovoj godini Sabor RH donijeti će novi Zakon o udrugama, Zakon o savjetima mladih, te Zakon o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Ovi zakonu definiraju i zakonski okvir rada Saveza i udruga 

članica. Važno je da se dužnosnici Saveza i voditelju izviđačkih udruga upoznaju s izmjenama i odredbama 

navedenih Zakona. 

c. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Sjednica je zaključena 21. veljače 2014. godine. 

 

 

Zapisnik sastavio: 

Krunoslav Belinić 


