ZAPISNIK 14. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

14. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 20. siječnja 2020. godine u
prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.00 sati
Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Izvršnog odbora:
Bojko Kukić, predsjednik, Nenad Andrašek, član, Siniša Ivanković, član i Mirela Varović, član.
Utvrđeno je da postoji potreban kvorum te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora:
Tamara Karlović, administrativni tajnik, i Boris Vujnović, glavni načelnik SIH-a.
Bojko Kukić, predsjednik Izvršnog odbora, predlaže sljedeći dnevni red:
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice IO
2. Razrješenje načelnika Saveza
3. Imenovanje resornih načelnika Saveza
4. Suglasnost glavnom načelniku za imenovanje Tima za natjecanja
5. Odluka o lokaciji održavanja 11. Smotre SIH-a, 2021. – prijedlog Vijeću
6. Odluka o imenovanju Uprave 11. Smotre SIH-a, 2021. – prijedlog Vijeću
7. Organizacija sastanka tijela i dužnosnika Saveza
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa ZA.
AD1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice
Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa zadnje sjednice IO kako bi se objavio na web
stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD2. Razrješenje načelnika Saveza
Izvještava Vujnović. Temeljem prethodnih razgovora s vodstvom Saveza i usuglašenog
stava predlažem da se razriješi dužnosti dosadašnje načelnike:
a. Smaila Hibeljića s mjesta načelnika za naobrazbu;
b. Tanju Tutić s mjesta načelnice za međunarodnu suradnju;
c. Helen-Marie Kerovec s mjesta načelnice za informiranje;

Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

AD3. Imenovanje resornih načelnika Saveza
Izlaže Vujnović. Nakon što sam izabran za glavnog načelnika odradio sam više razgovora
s potencijalnim kandidatima za pojedina načelničke dužnosti. Nakon dobivenih potvrda od
kandidata s kojima sam razgovarao za pojedine načelničke dužnosti predlažem da se za
načelnike imenuju sljedeće osobe:
a.
b.
c.
d.

Ivana Jarebice na mjesto načelnice za naobrazbu;
Tanja Tutić na mjesto načelnice za međunarodnu suradnju;
Milan Macut na mjesto načelnika za informacijski sustav i podršku;
Helen-Marie Kerovec na mjesto načelnice za komunikacije i medije.

Odluka je odnesena jednoglasno s 4 glasa za.

AD4. Suglasnost glavnom načelniku za imenovanje Tima za natjecanja
Izvještava Vujnović. Nakon što sam izabran za glavnog načelnika donio sam Odluku o
raspuštanju svih dosadašnjih timova. Sukladno tome od IO tražim suglasnost za osnivanje Tima
za natjecanja sukladno ranijoj prijavi, a radi se o sljedećim ljudima Ivan Janković, Aleksandar
Tutić, Marin Tudor, Mario Keser i Marjan Pavić.
Suglasnost je dana jednoglasno s 4 glasa za.

AD5.
1.

Odluka o lokaciji održavanja 11. Smotre SIH-a, 2021. – prijedlog Vijeću
Izvještava Vujnović. Nakon pregledanih prijava koje su stigle za mjesto održavanja
11. Smotre te uvidom u mogućnosti koje pružaju navedene lokacije i potencijalne
suradnje s lokalnom upravom i samoupravom predlažem da se Vijeću kao mjesto
održavanja Smotre predloži Lovinac. Nakon provedene rasprave prijedlog Vijeću Saveza
izviđača Hrvatske da na sljedećoj redovnoj sjednici donese odluku o lokaciji održavanja
11. Smotre Saveza izviđača Hrvatske na prostoru Općine Lovinac, je potvrđen
jednoglasno s 4 glasa za.

AD6. Odluka o imenovanju Uprave 11. Smotre SIH-a, 2021. – prijedlog Vijeću
Izvještava Vujnović. Temeljem prethodnih razgovora s ljudima koji su bili zainteresirani uključiti
se u organizaciju 11. Smotre predlažem da na vijeće ide sljedeći prijedlog:

Prijedlog Vijeću Saveza izviđača Hrvatske da u Upravu 11. Smotre Saveza izviđača Hrvatske
imenuje:
a. Bojka Kukića na dužnost starješine
b. Borisa Vujnovića na dužnost načelnika
c. Sinišu Ivankovića na dužnost blagajnika
d. Ivanu Jarebicu na dužnost tajnice
e. Filipa Vukoju na dužnost načelnika za logistiku i
f. Marka Kovačevića na dužnost načelnika za program
Prijedlog je potvrđen jednoglasno s 4 glasa za.

AD7.

Organizacija sastanka tijela i dužnosnika Saveza

Izvještava Vujnović. Sukladno prethodnim razmišljanjima i razgovorima da bi se vodstvo saveza
trebalo sastajati barem dva puta godišnje radi planiranja i evaluacije donesenih planova
prijedlog je da se sljedeći takav sastanak održi u Lovincu 13.-15.03.2020. godine. Naknadno će se
dogovoriti oko toga koga će se sve zvati na navedeni sastanak te će se detaljnije razraditi teme i
dnevni red. Također ako do tada bude izabrana Uprava 11. Smotre predlažem da se tamo održi i
prvi sastanak uprave. IO je suglasan s navedenim datumom i mjestom održavanja te zadužuje
Vujnovića za logističku i operativnu organizaciju aktivnosti.
AD8.

Razno

Nije bilo drugih tema pa pošto je iscrpljen dnevni red Kukić zatvara sjednicu IO.
Sjednica je završila u 20.00 sati.
Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik Izvršnog odbora:
Bojko Kukić

