20. sjednica Sabora Saveza izviđača Hrvatske, 2016.

ZAPISNIK
s 20. Sjednice Sabora Saveza izviđača Hrvatske, održane 10. prosinca 2016. godine u Gradskoj
skupštini Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 u Zagrebu, s početkom u 13:00 sati.
Prisutni zastupnici redovno registriranih udruga (s pravom odlučivanja):
1.

Sebastijan Čopković, OI "DABAR", Ivanić-Grad

2.

Marjan Pavić, OI "SIRIUS", Varaždin

3.

Miroslav Komes, OI "SIRIUS", Varaždin

4.

Helen-Marie Kerovec, OI "KAMENGRAD", Koprivnica

5.

Ivo Gračanin, OI „HRVATSKO ZAGORJE“, Krapina

6.

Ines Krizmanić, OI „BETLEHEM“, Kutina

7.

Krunoslav Špiranec, OI „LEPOGLAVA“, Lepoglava

8.

Sanja Bundalo, US "SVETI JURAJ", Bjelovar

9.

Dejan Ljubiša, OIP „KANTRIDA“, Rijeka

10. Ljiljana Cindrić, OI "PRIMORJE", Rijeka
11. Dario Hren, OI „3. MAJ“, Rijeka
12. Dalibor Frečko, UI „SLAVONSKI HRAST“, Osijek
13. Irma Dravec, OI "KLASJE", Đakovo
14. Mladen Bakija, IK "JAVOR", Osijek
15. Velimir Krpan, OI "VINKOVCI", Vinkovci
16. Ivana Jarebica, OIP „SPINUT“, Split
17. Željko Roglić, SK „MARJAN“, Split
18. Luka Kralj, SK „MARJAN“, Split
19. Joško Hajdić, OIP „JADRAN“, Split
20. Toni Kelava, OIP „BRODOSPLIT“, Split
21. Paula Marković, SK „SPLIT“, Split
22. Marcelo Gregov, OIP „POSEJDON“, Split
23. Mladen Perčić, OI "ISTRA", Pula
24. Nino Baliban, OI "ISTRA", Pula
25. Igor Herceg, OI "BORDO JEDINICA", Zagreb
26. Eva Bačić, XV. SDI „TORNADO“, Zagreb
27. Astrid Vujnović, XV. SDI „TORNADO“, Zagreb
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28. Dario Bogović, 28. SDI „DUBRAVA“, Zagreb
29. Damir Sremić, OI „SAVSKI GAJ“, Zagreb
30. Eduard-Edi Jerković, OI "JAVOR", Zagreb
31. Marko Kovačević, OI "JAVOR", Zagreb
32. Matej Crnković, OI "JARUN", Zagreb
33. Dragan Babović, OI "JARUN", Zagreb
34. Jadranka Ivaniš, OI "MP", Zagreb
35. Petar Bulat, OI "MP", Zagreb
36. Hrvoje Petrić, OI "N.B.ĐEBO", Zagreb
37. Goran Grbić, OI "PLAMEN", Zagreb
38. Dražen Jaroš, OI „POŽEGA“, Požega

Prisutni zastupnici redovno registriranih i pridruženih udruga (bez prava odlučivanja):
1.

Tamara Karlović, OI "SINIŠA PAVKOVIĆ", Križ

2.

Miran Lanšćak, OI „PICOKI“, Đurđevac

Ostali prisutni:
1.

Bojko Kukić, predsjednik Izvršnog odbora SIH-a

2.

Siniša Ivanković, načelnik za financije SIH-a

3.

Boris Vujnović, član Izvršnog odbora SIH-a

4.

Boris Krajinović, OI „JAVOR“, Zagreb

5.

Jasna Milašinović, OIP „Jadran“, Split

6.

Mirna Bakija, IK „JAVOR“, Osijek

7.

Ivana Kovačević, voditeljica projekata SIH-a

Ad/1) Otvaranje sjednice
Sabor je započeo intoniranjem himni „Lijepa naša“ i „Ja znam svoj cilj“. Predsjednik Saveza izviđača
Hrvatske, Željko Roglić, pozdravio je prisutne predstavnike udruga te otvorio 20. sjednicu Sabora
Saveza izviđača Hrvatske.

Ad/2)Usvajanje Poslovnika o radu Sabora
Poslovnik je usvojen jednoglasno s 35 glasova ZA.
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Ad/3) Izbor radnih tijela, izvještaj verifikacijske komisije
Predsjednik SIH-a, Željko Roglić, predložio je sljedeća radna tijela:
Radno predsjedništvo: Dragan Babović, Marjan Pavić i Paula Marković
Verifikacijska komisija: Toni Kelava, Luka Kralj i Jadranka Ivaniš
Zapisničar: Ivana Kovačević
Ovjerovitelji zapisnika: Eva Bačić i Dario Bogović
Prijedlog je dan na glasanje.
Prijedlog radnih tijela je prihvaćen jednoglasno s 35 glasova ZA.
Za predsjednika Radnog predsjedništva izabran je Dragan Babović koji preuzima vođenje sjednice
Sabora.
U ime verifikacijske komisije Jadranka Ivaniš utvrđuje da je od 57 zastupnika s pravom glasa prisutno
35. Utvrđeno je da Sabor ima kvorum za pravovaljano donošenje odluka.
Dragan Babović, predsjednik Radnog predsjedništva obavještava sve prisutne kako se sjednica audio i
vizualno snima.
Ad/4) Usvajanje dnevnog reda
Babović pozdravlja sve prisutne izviđače i ostale prisutne, iznosi kako je verifikacijska komisija
utvrdila broj prisutnih te predlaže dnevni red rada s napomenom kako se jednom usvojeni dnevni red
rada više ne može mijenjati.
Dnevni red rada je dan na glasanje.
Dnevni red rada je jednoglasno s 35 glasova ZA prihvaćen.
Ad/5) Izvještaji o radu
Babović napominje kako je poslovnikom određeno da predlagatelj ima 20 minuta za izlaganje, nakon
čega se svaki zastupnik ima pravo javiti i izlagati 10 minuta, replika na izneseno ograničena je na 2
minute, predlagatelj ima pravo dati završnu riječ.
a) Uvodna riječ predsjednika SIH-a
Željko Roglić, predsjednik SIH-a na početku iznosi kako je prihvaćena kritika s 18. sjednice da nema
dovoljno izvještavanja, te su, iako to nije statutarna obaveza, sva radna tijela su pripremila izvješća.
Ispričava se zastupnicima na kasnije dostavljenim materijalima, ali napominje kako je potrebno dosta
vremena za njihovu pripremu što volonterima nije lako uz njihove poslovne, osobne i izviđačke
obaveze.
U izlaganjima će se predstaviti izvještaji o radu: Izvršnog odbora, Glavne načelnice, Vijeća te
izvještaji o Strateškom i Operativnom izvršenju plana rada.
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Godina iza nas je dobra za rast članstva Saveza. Nakon 7 godina opadanja članstva, ove godine je
članstvo naraslo za 22%. Trenutno SIH broji 3102 člana te su upućene čestitke svima na uloženom
trudu za rast članstva. SIH-u su se pridružile neke nove udruge te su se neke stare vratile.
Nadalje obavještava kako administrativna djelatnica Tamara Karlović više nije sama u uredu te SIH
ima novu zaposlenicu Ivanu Kovačević, zaposlenu na mjesto voditeljice projekata. Također SIH je
dobio projekt Svjetske skautske organizacije kroz koji će se zaposliti osoba zadužena za razvoj Saveza
u pogledu prikupljanja donacija iz privatnog i poslovnog sektora.
Uspostavljeno je partnerstvo s francuskim skautima te je u ured SIH-a stigla francuska volonterka
Julienne Girard koja će ostati godinu dana te biti zadužena uz svoju francusku misiju i za jačanje
hrvatsko-francusko izviđačkog partnerstva.
Započeo je rad na projektu "Osnažimo ih" prema kojemu bi svaka regija imala svojeg povjerenika koji
bi pomagao postojećim udrugama te također bio zadužen za osnivanje novih.
Europska skautska konferencija 2019. godine koja će se održati u Splitu također je velika stvar za
Savez te potvrda kvalitete rada.
b) Izvještaj o radu Vijeća
Predsjednik Vijeća Marjan Pavić izvještava kako je Vijeće održalo 4 sjednice na kojima je sudjelovalo
prosječno 11 vijećnika. Naglašava kako su vijećnici sudjelovali i u odborima za naobrazbu, program,
normativne akte i dr. Sastanci odbora nisu se odvijali češće zbog financijskih sredstava, osim Odbora
za naobrazbu koji je imao jedan vikend sastanak.
Želja je da se u narednoj godini sastanci održavaju redovitije. Sastanci Vijeća održali su se u: ožujku.
u Orahovici, kolovozu u Kamanju, studenom u Velemeriću te je 4. tehnička sjednica u prosincu
održana online.
Jedna od važnijih odluka Vijeća je uveden sustav licenciranja voditelj višednevnih aktivnosti te su s
time promijenjeni svi potrebni pravilnici. Licenciranje voditelja višednevnih aktivnosti odvijat će se u
sklopu seminara ili će se uklopiti u neke druge organizirane aktivnosti.
Donesena je odluka o kvartalnoj članarini, probno za zadnji kvartal 2016. godine te se mole udruge da
doregistriraju članove.
Babović otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Babović smatra kako je na usvajanje od strane zastupnika potrebno dati samo godišnji izvještaj o radu
te financijski i plan aktivnosti za sljedeću godinu, dok ostale točke nije potrebno.
Pavić napominje, kako zakonski gledano, najviše tijelo odlučivanja mora donijeti plan rada za iduću
godinu, financijski plan te potvrditi izvještaj o radu za prošlu godinu uz financijsko izvješće.
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Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako su na sjednicu Sabora stigla još dva zastupnika te je
sada prisutno 37 od ukupno 57 zastupnika s pravom glasanja.
Babović daje Izvještaj Vijeća na glasanje.
Izvještaj Vijeća je s 2 SUZDRŽANA i 35 glasova ZA prihvaćen.
c) Izvještaj o radu Izvršnog odbora
Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako je na sjednicu Sabora došao još jedan zastupnik te
je sada prisutno 38 od ukupno 57 zastupnika s pravom glasanja.
Predsjednik Izvršnog odbora Bojko Kukić iznosi izvještaj o radu Izvršnog odbora. Uz jako veliki broj
odrađenih operativnih poslova potrebno je naglasiti kako je to radila mala grupa ljudi uz veliki broj
volonterskih sati. Svi zapisnici sa sjednica dostupni su online. Odbor je u ovom sastavu imao 29
sjednica te se do kraja godine planira održati još jedna sjednica.
Babović daje Izvještaj o radu Izvršnog dobra na glasanje.
Izvještaj je s 1 SUZDRŽANIM i 37 glasova ZA prihvaćen.
d) Izvještaj o ostvarenju Operativnog plana za 2016. godinu
Roglić iznosi izvještaj o ostvarenju Operativnog plana za 2016. godinu uz napomenu kako se Strateški
plan radi na dulji period godina dok se Operativni plan donosi za svaku godinu posebno, a uključuje
rast i razvoj organizacije za sljedeću godinu.
Roglić ističe kako je napravljen poslovni plan koji je prezentiran predstavnicima Svjetske skautske
organizacije te je na temelju njega dobiveno 25.000 dolara za zapošljavanje osobe zadužene za
prikupljanje donacija iz privatnog i poslovnog sektora.
Strateški plan ima pet pravaca razvoja, od kojih svaki ima nekoliko ciljeva kojima se pridružuju
aktivnosti. Nije se u potpunosti zadovoljno izvršenjem Strateškog plana, ali se radi.
Prikazuje se power point izvršenja strateškog plana.
Babović daje na glasanje Izvještaj o izvršenju Strateškog i Operativnog plana rada.
Izvještaj je s 4 SUZDRŽANA i 34 glasova ZA prihvaćen.
e) Izvještaj Glavne načelnice
Glavna načelnica Helen-Marie Kerovec prikazuje kratki film o radu za 2016. godinu u kojemu su
sadržane sve glavne aktivnosti te daje jedan presjek provedenog.
Babović daje Izvještaj Glavne načelnice na glasanje.
Izvještaj je s 1 SUZDRŽANIM i 37 glasova ZA prihvaćen.
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Ad/6. Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu
Glavna načelnica Helen-Marie Kerovec predstavlja Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu s
napomenom kako je preopširan da bi se u cijelosti iznosio. Dostupan je na web stranicama SIH-a od
4./5. mjeseca 2016. godine.
Babović otvara raspravu.
Pavić se javlja za riječ. Ističe kako je zakonska obveza da najviše tijelo odlučivanja mora usvojiti
Godišnji izvještaj o radu te predlaže da to bude upravo ovaj izvještaj jer je jako opširan. Zamolio je da
izvještaj za 2016. godinu bude gotov do 3. mjeseca 2017. godine te dan Vijeću na uvid.
Babović daje Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu na glasanje.
Izvještaj je s 1 SUZDRŽANIM i 37 glasova ZA prihvaćen.
Ad/7. Financijski izvještaj za 2015. godinu
Siniša Ivanković načelnik za financije iznosi kako je Financijski izvještaj za 2015. godinu objavljen,
napravljen je revizijski uvid te je dostupan na web stranici. Predlaže njegovo usvajanje sukladno
zakonskoj obvezi.
Babović otvara raspravu.
Igor Spetič OIP „Posejdon“ želi upozoriti sve predstavnike udruga da je zakonska obveza svake
udruge i dokument samoprocjene sustava upravljanja.
Ivanković iznosi kako je to obrazac od 4 stranice koji nakon popunjavanja treba pregledati i sve one
svari koje nisu napravljene kod samoprocjene napraviti te predlaže da se obrazac pošalje na mailing
listu udruga kako bi ga mogle popuniti one udruge koje nisu.
Spetič naglašava kako je to potrebno napraviti do 28. ožujka 2017. godine.
Kukić napominje kako ga nije potrebno nigdje dostaviti nego ga je potrebno imati u arhivi udruge.
Babović daje na glasanje Financijski izvještaj za 2015. godinu.
Financijski izvještaj za 2015. godinu je jednoglasno s 38 glasova ZA usvojen.
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Ad/8. Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 1.12.2016. i donošenje rebalansa proračuna
a) Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 1.12.2016.
Ivanković iznosi obje točke.
U 2016. godini sredstava su trošena racionalno, radi se na novim aktivnostima te na modernizaciji
Saveza koji bi bio samoodrživ. Iznosi plan i realizaciju za prvih 11 mjeseci.
Prihodi su nešto bolji zbog većeg članstva. Poslovna djelatnost prodaje literature i amblema nešto je
slabija. U 2017. godini treba povećati prodaju što bi pridonijelo i osnaživanju samih udruga.
U neredovite prihode uključeni su međunarodni projekti, kamate na štednju te ostale međunarodne
aktivnosti.
Rashodi su nešto veći zbog novog prostora koji se uređuje, plaća zaposlenim djelatnicima,
sufinanciranja aktivnosti udruga članica te odlaska na međunarodne aktivnosti. Ističe kako je to
ulaganje u budući rast i razvoj Saveza.
Neredoviti rashodi su nešto veći od planiranih zbog projekta Messenger of Peace, strateškog i
operativnog planiranja i troškova revizije.
Babović otvara raspravu.
Dario Hren, iz OI „Treći maj“, napominje kako je prošle godine usvajan rebalans te su se trošila
oročena sredstva te ga zanima tko je odgovoran za zapošljavanje Darije Kralj koja je bila trošak
Saveza, jer joj se uredno isplaćivala plaća, a nisu ispunjeni ciljevi njena zaposlenja. Tko će preuzeti
odgovornost za to zapošljavanje te tko će preuzeti odgovornost za novi rebalans, ako do njega dođe.
Kukić odgovara kako je zapošljavanje pod ingerencijom Izvršnog odbora te da Izvršni odbor preuzima
punu odgovornost oko zapošljavanja. Prosperiteta Saveza nema bez zapošljavanja te napominje kako
će se i u 2017. morati uzeti oročena sredstva Saveza.
Roglić dodaje kako je rizik definitivno velik i sama Svjetska skautska organizacija je prilikom
prihvaćanja financiranja projekta uzela rizik da on možda neće uspjeti. Nikada se ne može biti siguran
prilikom zapošljavanja, ali se iz grešaka uči te je kod novog zapošljavanja zaposlena stručna osoba
koja je prošla više faza testiranja te je prilikom zapošljavanja stručno mišljenje davao i psiholog. Na
novo zaposlenoj osobi je da se dokaže, ali napominje još jednom kako bez preuzimanja rizika nema
napretka.
Hren se javlja za repliku. Napominje kako on ne govori o novoj zaposlenici nego zašto je potrebno
toliko vremena da se shvati kako osoba nije za taj posao te zašto je Darija Kralj bila toliko dugo
zaposlena. Ne želi da se to shvati kao prigovor, ali da se u budućnosti prije reagira.
Ivanković odgovara na repliku Hrena te upućuje obavijest svim zastupnicima kako se planira
zapošljavanje nove osobe vezano za prikupljanje donacija iz privatnog i poslovnog sektora te ako
netko zna osobu koja bi to mogla kvalitetno obavljati da se javi uredu SIH-a kako bi se pronašla
najkvalitetnija osoba za posao.
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Kerovec naglašava kako je ova godina bila politički dosta turbulentna te su natječaji bili raspisivani
jako kratko.
Spetič postavlja upit je li minus koji je prikazan u ovom dijelu bio u planu.
Ivanković odgovara kako su donatori i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva planirani kao
prihodi.
Babović izlaže prijedlog da se na stranici Saveza objave linkovi na kojima se mogu pratiti objave
natječaja.
Pavić izlaže kako udruge nisu educirane za prijavu na europske natječaje te da se jave SIH-u koji može
biti nositelj, a udruge partneri te ga udruge i provode, no svaka udruga u svojoj lokalnoj zajednici
mora prepoznati što bi htjela i mogla raditi.
Marcelo Gregov iz OIP „Posejdon“ iznosi kako nije problem napisati projekt, to može svatko te ne
vidi problem u tome.
Spetič nastavlja kako su oni otvoreni za suradnju, ali im se nitko ne javlja.
Ivanković naglašava kako nije ista perspektiva prijave projekta iz pozicije lokalne udruge i Saveza te
ističe kako Savez može prepoznati i neke projekte za udruge. Projektni prijedlozi od strane Saveza
nekada su teško prepoznati od strane donatora i bilo bi jednostavnije da se radi o 30, a ne 3000
članova.
Jasna Milašinović iz OIP „Jadran“ ističe kako Savez radi na tome da pomogne udrugama te će u 2017.
godini biti tečaj za načelnike i bit će dio o tome.
Babović daje na glasanje Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 1.1.2.2016.
Izvještaj o Izvršenju proračuna na dan 1.1.2.2016. je s 3 SUZDRŽANA i 35 glasova ZA prihvaćen.
b) Rebalans proračuna za 2016. godinu
Ivanković iznosi kako se planira manjak prihoda od 312.000,00 kuna u što su uračunati svi rashodi
uključujući uređenje prostorija, knjigovodstvo, plaće zaposlenima, putni troškovi radnim tijelima,
organizacija Sabora, naknade organizatorima, Betlehemsko svjetlo, itd. Potrebno je potrošiti sredstva
od projekta Messengers of Peace te iznosi kako je prikazan najnepovoljniji ishod.
Manjak bi se pokrio iz viška prethodnog razdoblja.
Također do kraja godine trebaju sjesti sredstva od novog projekta Svjetske izviđačke organizacije.
Babović otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Babović daje na glasanje Rebalans proračuna za 2016. godinu.
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Rebalans proračuna za 2016. godinu je s 4 SUZDRŽANA i 34 glasova ZA prihvaćen.
AD/9. Plan aktivnosti SIH-a za 2017.
Kerovec iznosi kako je Plan aktivnosti sličan kao i prošle godine. Nema datuma jer bi u slučaju
promjena trebalo sazivati Sabor da usvoji izmjene. Kalendar aktivnosti je također gotov te kada se
usvoji Plan aktivnosti bit će poslan udrugama. Jedina promjena je što ove godine nema zborovanja
zbog održavanja Smotre.
Pavić iznosi kako su DIV i DION ranije.
Kerovec napominje kako to nema veze te da datumi ovise o organizatorima.
Babović otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Babović daje na glasanje Plan aktivnosti za 2017. godinu.
Plan aktivnosti za 2017. godinu je s 1 SUZDRŽANIM i 37 glasova ZA usvojen.
AD/10. Financijski plan SIH-a za 2017. godinu
Ivanković traži pauzu da se konzultira s predsjednikom Vijeća oko tehničkih pojedinosti.
Predsjednik Radnog vijeća odobrava pauzu.
Sabor nastavlja s radom u 16.00 sati.
Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako je prisutno 38 od ukupno 57 zastupnika s pravom
glasanja.
Ivanković uz suglasnost predsjednika Vijeća, koje je predlagatelj Financijskog plana, iznosi plan.
Napominje kako će 2017. godina biti izazovnija od 2016. godine jer se održava Smotra te će krenuti
pripreme za Europsku konferenciju 2019. godine u Splitu, no nada se kako će projekt Svjetske
organizacije dodatno razviti Savez.
Ističe kako su u materijalima dobili dvije verzije Financijskog plana. Razlog tome je što je jedan
dokument obrazac koji je službeno propisan od strane zakonodavca te kao takav mora se prijaviti, no
kako je običaj da se Financijski plan detaljnije prikazuje, Vijeće je usvojilo i drugi dokument te je on
također poslan kao materijal.
Predlaže da se jedan redak doda ispod viška prihoda i rashoda - preneseni višak prethodnog razdoblja.
Iznosi kako smatra da će se iz toga viška pokriti manjak u 2016., a projekcija je da će sljedeća godina
završiti na nuli.
Uz Financijski plan idu još dva obrasca, plan zaduženja i otplate. Savez nema zaduženja i ne planira ih
imati što se potvrđuje tim obrascem.
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Ivanković iznosi obrazloženje financijskog plana koji je planiran u većem iznosu.
Prihodi se sastoje od Smotre, projekta Svjetske izviđačke organizacije, inozemnih projekata te
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, za koju se još uvijek čekaju rezultati.
U rashod su uključene sve aktivnosti kao i do sada što obuhvaća redovno funkcioniranje Saveza,
sufinanciranje aktivnosti udruga te troškove vezane za organizaciju Smotre s napomenom kako se radi
na prikupljanju donacija za Smotru.
Ivanković napominje kako su na Vijeću usvojena oba dokumenta te da opširniji dokument bude prilog
obaveznom službenom obrascu.
Pavić ističe kako je Vijeće, na temelju odluke prošlog saziva Sabora, iskoristilo mogućnost da se
iskoristiti dio od oročenih sredstava.
Vijeće je dalo prijedlog da se usvoji Prijedlog odluke uz financijski plan za 2017. koja glasi:
Ako se u cijelosti ne realizira stavka 1.2.2. iz Financijskog plana za 2017. god., razlika do
nerealiziranog dijela pokrit će se iz oročenih sredstava, po posebnoj odluci Vijeća, a u svrhu redovitog
funkcioniranja Saveza izviđača Hrvatske. Također ako se ne dobiju sredstva iz Nacionalne zaklade
Financijski plan za 2017. god. rebalansom će se prilagoditi nastaloj situaciji.
Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako su u 16.11 sati 2 zastupnika izašla te je ostalo 36 od
ukupno 57 zastupnika s pravom glasanja.
Pavić ističe kako je na prošlom Saboru ta odluka donesena posebno.
Ivanković naglašava kako se i dalje želi pružiti udrugama sufinanciranje, dodatno ojačati aktivnosti te
kroz projekt Svjetske izviđačke organizacije još više pomagati udrugama. Mora se biti realan da bruto
2 plaća jednog zaposlenog iznosi do 120.000,00 kuna, a Savez ima dvoje zaposlenih. Savez ima sreću
da ima sredstva za to te da se mogu provoditi aktivnosti. Perspektiva za razvoj organizacije postoji.
Babović otvara raspravu za sva 3 dokumenta: službeni obrazac koji se šalje nadležnom tijelu, opširniji
financijski dokument te Prijedlog odluke uz financijski plan za 2017.
Zastupnik Hajdić iz OIP Jadran postavlja pitanje hoće li se dana sredstva vratiti te što je bilo s prošlom
godinom.
Ivanković napominje kako se sredstva iz projekata ne mogu stavljati na štednju jer su ona namjenska,
jedino što se može je povećanje članarine, prodaje literature, amblema itd. U prijedlogu proračuna za
2017. kod stavke 2.2.2. Ostalo, područje Prijenos na štednju stavljen je iznos koji bi se mogao staviti
na štednju ili umanjiti uzeti dio sa štednje.
Pavić napominje kako je za uređenje prostora odobreno 100.000,00 kn.
Zastupnik Hajdić iz OIP Jadran ističe kako će se ovakvim načinom za par godina doći na nulu.
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Ivanković se slaže, ali napominje kako se svim ovim aktivnostima želi stabilizirati rad Saveza te će se
doći do točke kada se više neće uzimati iz oročenih sredstava.
Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako je u 16.20 1 zastupnik izašao te ostaje 35 od ukupno
57 zastupnika s pravom glasanja.
Babović daje na glasanje Prijedlog financijskog plana za 2017., obavezni obrazac i opširniji, s
napomenom kako je razlika u materijalima koje su zastupnici dobili u jednom dodanom retku
Preneseni višak prethodnog razdoblja; Prijedlog odluke uz financijski plan za 2017.; Odluku o
zaduženju te Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2017. godinu.
Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako se u 16.24. jedan zastupnik vratio te je sada
prisutno 36 od ukupno 57 zastupnika s pravom glasanja.
Prijedlog financijskog plana za 2017. s popratnim dokumentima s 1 PROTIV, 5 SUZDRŽANIH i 30
glasova ZA je usvojen.
Babović utvrđuje kako je Financijski plan za 2017. godinu usvojen.
Ad/11. Izmjene Statuta SIH-a za 2017. godinu
Pavić iznosi kako je Vijeće donijelo odluku da se prijedlozi izmjene Statuta dostave 90 dana prije
Sabora te kako su stigla 2 prijedloga od Glavne načelnice. Odbori su o njima raspravljali, a Vijeće je
potvrdilo odluke, jedan prijedlog je prihvaćen.
Također napominje kako je Vijeće dobilo prijedlog da se u Statut stavi osnivanje Zaklade, a kako u
opisu poslova Vijeća stoji osnivanje trgovačkih društva, smatra kako je na Vijeću da donese tu odluku.
Pavić iznosi prijedlog Vijeća:
Prema inicijativi za podnošenje prijedloga za izmjenu Statuta SIH-a te odluke Vijeća od 21.08.2016.
god. predlaže se Saboru SIH-a, da na prijedlog glavne načelnice, usvoji sljedeću izmjenu:
Dio članka 5.6. Statuta Saveza izviđača Hrvatske koji glasi:
„najmanje pet članica Vijeća moraju biti žene, uzevši u obzir i prethodno izabrane članove“
mijenja se i glasi:
„najmanje pet članova Vijeća moraju biti članovi suprotnog spola uzevši u obzir i prethodno izabrane
članove.“
Treći prijedlog koji je prošao Vijeće je da se dosadašnjih 6 regija smanji na 5 kod čega bi se regija
Zagreb i regija Centar spojili. Bjelovarsko-bilogorska županija bi bila pod Regijom sjever. Kod
posebno opravdanih razloga udruga može zatražiti pripadanje drugoj regiji.
Pavić ističe kako su ovo prijedlozi izmjene Statuta Vijeća. Uz njih, Izvršni odbor i predsjednik SIH-a
imaju svoje izmjene. Predlaže da prvo na glasanje idu prijedlozi Vijeća.
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Babović daje na raspravu prijedloge izmjena Statuta Vijeća.
Dejan Ljubiša iz OIP „Kantrida“ daje prijedlog da umjesto suprotnog spola stoji podzastupljenog
spola.
Kerovec kao inicijator izmjene se slaže.
Babović daje na glasanje dio članka 5.6. Statuta Saveza izviđača Hrvatske koji se mijenja i glasi:
„najmanje pet članova Vijeća moraju biti članovi podzastupljenog spola uzevši u obzir i prethodno
izabrane članove.“
Izmjena je jednoglasno s 36 glasova ZA prihvaćena.
Babović daje na glasanje dopunu članka 9.1. Statuta SIH-a „Savez može osnovati zakladu, odluku o
tome donosi Vijeće.“
Dopuna je s 2 SUZDRŽANA i 34 glasova ZA usvojena.
Babović daje na glasanje prijedlog o smanjenju regija: izmijenila bi se statutarna odluka 1/15 u kojoj
bi se dosadašnjih 6 regija smanjilo na 5, pri čemu bi se Regija „Zagreb“ i „Centar“ spojile u novu
regiju „Centar“, a Bjelovarsko-bilogorska županija bi se priključile Regiji „Sjever“. Također bi se
dodao i novi članak koji glasi: U slučaju posebno opravdanih razloga udruge, o čemu odluku donosi
Vijeće, mogu zatražiti pripadanje drugoj regiji.
Izmjena je s 1 SUZDRŽANIM i 35 glasova ZA usvojena.
Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako u 16.36 odlazi 1 zastupnik te ostaje 35 od 57
zastupnika s pravom glasanja.
Kukić iznosi prijedloge izmjena Statuta Izvršnog odbora.
Napominje kako ne postoji formulacija načelnika za financije te u ime Izvršnog odbora predlaže da se
načelnik za financije zamjeni s formulacijom Rizničar SIH-a u točkama Statuta 5.10, 5.19., 5.21 čime
se izdvaja iz načelništva.
Babović čita ovlasti Rizničara SIH-a.
Pavić smatra da kod nadležnog tijela neće proći formulacija „Imenovanje rizničara može se ponavljati
bez ograničenja „ te postavlja pitanje što Rizničar radi.
Kukić odgovara kako vodi financije Saveza.
Vujnović nadodaje kako je došlo samo do promjene imena te je stavljeno Rizničar jer bi neka druga
formulacija mogla dovesti do komplikacija.
Babović daje na glasanje prijedlog izmjene načelnika za financije u Rizničara SIH-a.
Prijedlog izmjene je s 1 PROTIV, 1 SUZDRŽANIM i 33 glasova ZA usvojen.
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Konstatira se kako se u točki 9.1. Statuta dodala rečenica financijsko i drugo poslovanje SIH-a te kako
je to već izglasano i nema potrebe za novim glasanjem.
Ivaniš u ime verifikacijske komisije utvrđuje kako je 1 zastupnik izašao te je prisutno 34 od 57
zastupnika s pravom glasanja.
Donesena je odluka da se prethodno donesena odluka tehnički uredi na način kako je u prijedlogu.
Babović daje na glasanje.
Odluka je s 2 SUZDRŽANA i 32 glasova ZA usvojen.
Roglić iznosi dva dijela prijedloga izmjena i dopuna Statuta.
Predlaže da se u engleski naziv SIH-a zbog podnesene kandidature u WAGGGS doda Guide te da on
glasi Scouts and Guide Association of Croatia te da se izbaci crtica.
Babović otvara raspravu.
Joško Hajdić iz OIP „Jadran“ postavlja pitanje je li onda sigurno da se ulazi u WAGGGS.
Roglić odgovara kako nije te kako nije sada nužna promjena engleskog naziva SIH-a.
Babović daje na glasanje.
Prijedlog je s 2 SUZDRŽANA i 32 glasova ZA usvojen.
Roglić iznosi prijedlog promjene imena SIH-a. Napominje kako se time želi zaštititi brend te
marketinški etablirati na tržištu. Ističe kako smo mi nacionalna skautska organizacija koja vuče
korijene iz 1912. godine i legitimni smo nasljednici prethodnih saveza.
Babović otvara raspravu.
Velimir Krpan iz OI "VINKOVCI" postavlja pitanje usvoji li se skraćenica HS-SIH mora li se sve
mijenjati ili skraćenica može ostati ista.
Roglić iznosi kako ako Ured za udruge to prihvati zašto ne.
Roglić dalje iznosi kako se ne radi samo o promjeni imena, nego je pitanje i vizualnog identiteta te
napominje kako može ostati skraćenica SIH da se ne mora sve mijenjati.
Pavić iznosi kako bi trebalo brendirati hrvatski skauti.
Iznosi se kako se riječ skaut prestala koristi kao hrvatska riječ 1918. godine.
Hajdić ističe kako piše drugačije nego što je bio prijedlog od strane predlagatelja.
Roglić ističe kako postoji naziv, skraćeni naziv i skraćenica.
Ines Krizmanić iz OI „Betlehem“ postavlja pitanje moraju li onda sve udruge mijenjati Statute.
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Pavić odgovara da misli da moraju.
Ljubiša napominje kako je ovaj prijedlog izmjene imena jako loše pripremljen. Ističe kako se ime
zadnji puta mijenjalo prije 50 godina. Sada se nije jasno raspravilo o promjeni imena, predlagatelj je
trebao doći s jasnijim stavom o promjeni imena. Na prošlom Saboru se također govorilo o tome te se u
godini dana nije ništa napravilo. Promjena imena je ozbiljna stvar te se treba više o tome raspravljati.
Babović predlaže da predlagatelj povuče prijedlog izmjene imena te da se na sljedećem SOV-u, koji će
biti drugi vikend u ožujku 2017. godine, nastavi rasprava te da se do tada detaljno pripreme svi
segmenti koji idu uz promjenu imena te obave konzultacije s Uredom za udruge vezano za mogućnosti
imena, skraćenica i skraćenog naziva.
Kukić se slaže s prijedlogom te napominje kako se može o tome nastaviti raspravljati neformalno, ali
da se danas ne donese odluka.
Ljubiša iznosi primjer promjene imena nekih hotela s čime se ide u javnost, dok se u službenim
dokumentima navodi registrirano ime, za koje se u javnosti ne zna.
Roglić postavlja pitanje kako zaštititi ime.
Hren postavlja pitanje bi li bilo išta drugačije kod uspostavljanja Hrvatske izviđačke parlamentarne
unije da smo se zvali skauti.
Roglić ističe kako je suglasan da se inicijativa povuče na tri mjeseca.
Zadužuje se Vijeće i stručna služba SIH-a da se pripreme materijali te da se otvori javna rasprava i da
se na prvoj sljedećoj aktivnosti organizira Sabor i povede rasprava.
Predsjednik Radnog vijeća utvrđuje kako je prijedlog povučen.
Ad/ 12. Razno
Eva Bačić iz iz XV. SDI „Tornado“predlaže da se u SIH-u uspostavi sustav naručivanja uniformi
kako udruge pojedinačno ne bi trebale nazivati proizvođača te čekati da se skupi dovoljan broj
uniformi za izradu.
Kukić odgovara kako se radi na tome te se s preseljenjem namjerava i otvoriti prostor gdje će se moći
doći kupiti neki osnovni artikli. Napominje udrugama da se onda od njih očekuje da ne naručuju sa
strane nego da idu preko SIH-a. Savez će dobiti rabat na količinu što će se onda moći uložiti u
aktivnosti Saveza, dok će cijena za udruge ostati ista. Vjerojatno će o tome ići i anketa i onda će se
krenuti u scoutshop ili neki drugi naziv, koji se odabere.
Irma Dravec iz OI „Klasje“ postavlja pitanje može li ona sašiti uniformu za svoju udrugu ili je tvrtka
Franjić jedini ovlašteni.
Kukić odgovara kako je sa spomenutom tvrtkom ugovor istekao prije 10 godina.
Roglić ističe kako je problem što ih se nema gdje nabaviti.
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Hren predlaže da tajnica SIH-a nazove jednom mjesečno sve tajnike/ce udruga te popriča s njima i da
se razmjene prijedlozi.
Eva Bačić iz XV. SDI „Tornado“ postavlja pitanje vezano za Smotru i terene. Njihovoj udruzi je bitno
znati jesu li tereni riješeni, jer im o tome ovisi idu li ili ne.
Kukić odgovara kako je s Općinom Kamanje potpisan ugovor o suradnji, za sada je osiguran teren za
800 sudionika, ako će trebati proširiti tražit će se tereni nizvodno od Kamanja. Za sada je dogovoreno
8 terena različitih kapaciteta, pregovori još traju za jedan veliki teren, ako se on dobije moći će
sudjelovati i preko 2000 sudionika.
Hajdić postavlja pitanje je li to klasično krugovanje ili kao jamboree.
Kukić odgovara kako su samostalni krugovi.
Damir Sremić iz OI „Savski gaj“ postavlja pitanje kada će se moći izvidjeti teren.
Kukić odgovara kako će to biti moguće nakon pretprijava.
Ljubiša postavlja pitanje koji su uvjeti za sudjelovanje stranaca.
Kerovec odgovara kako strani gosti biraju hoće li ići s nekom udrugom ili biti na terenu s upravom,
dogovorena je okvirna cijena te se mole udruge da se drže te cijene. Cijena za sudionike iz regije je
120 eura, dok je cijena za ostale strane državljane 200 eura.
Babović napominje kako se mora voditi računa o prijavi javnog okupljanja te pridržavati Zakona o
strancima, tj. voditi brigu o njihovoj prijavi. Mora se uzeti u obzir i činjenica kako je to uz državnu
granicu te je važan i Zakon o nadzoru državne granice.
Hajdić postavlja pitanje ako strani gost dođe na jednu noć mora li se prijaviti.
Babović odgovara kako prijava nije potrebna ako se radi o boravku duljine do 24 sata.
Babović se zahvaljuje tehničkim službama te napominje kako je dužnost onoga tko priprema
materijale odraditi to pravovremeno kako bi oni mogli biti dostavljeni udrugama te zatvara sjednicu
Sabora
20. sjednica Sabora završila je u 17.20.
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