
Zapisnik 8. sjednice Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (2018. – 2020.) 

8. sjednica Vijeća održana je u subotu, 15. lipnja 2019. godine u prostorijama Saveza izviđača 

Hrvatske u Zagrebu (Koturaška 3a). 

Prisutni članovi Vijeća: Boris Krajinović, Davor Iščić, Lovorka Ivanković, Jadranka Ivaniš, 

Dragan Mladenović, Katica Konstantinović, Filip Kovačević, Aleksandar Tutić, Miljenko 

Štumerger i Ivana Jarebica. 

Ostali prisutni: Boris Vujnović (zaposlenik Ureda SIH-a), Bojko Kukić (dopredsjednik, član 

IO) 

Sjednica je počela u 10:00 sati. 

 Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:  

Ad. 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

Boris Krajinović otvorio je sjednicu. Utvrđeno je kako je sjednici prisustvovalo ukupno 10 od 

14 članova Vijeća i kako je Vijeće imalo potreban kvorum za donošenje odluka. Krajinović za 

zapisničara predlaže Ivanu Jarebicu, a za ovjerovitelje zapisnika predlaže Dragana 

Mladenovića te Miljenka Štumergera. Prema sazivu sjednice, Krajinović predlaže sljedeći 

dnevni red: 

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

(predsjednik Vijeća) 

2. Verifikacija zapisnika sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (predsjednik Vijeća) 

3. Prijedlog dopuna Statuta Saveza izviđača Hrvatske (predsjednik Odbora za 

normativne akte) 

4. Glavni načelnik Saveza izviđača Hrvatske (predsjednik Vijeća) 

5. Podjela opreme donirane od strane DUZiS-a po udrugama (predsjednik Vijeća) 

6. Izvještaj o financijskom stanju Saveza izviđača Hrvatske (rizničar SIH-a) 

7. Javne politike Saveza izviđača Hrvatske (predsjednik Vijeća) 

8. Aktualno stanje u Savezu izviđača Hrvatske (Izvršni odbor SIH-a) 

9. Razno 



Predloženi dnevni red izglasan je jednoglasno.Jednoglasno su izabrani i Ivana Jarebica za 

zapisničara te Dragan Mladenović i Miljenko Štumerger za ovjerovitelje zapisnika. 

Ad. 2) Verifikacija zapisnika sjednica Vijeća SIH-a 

Krajinović otvara raspravu o zapisnicima . Nema prijavljenih za raspravu. 

Krajinović daje zapisnike sjednica Vijeća na verifikaciju.  

Zapisnici su verificirani jednoglasno. 

Ad. 3) Prijedlog dopuna Statuta Saveza izviđača Hrvatske  

D. Iščić kao predsjednik Odbora za normativne akte izlaže kako je Izvršni odbor dao prijedlog 

za izmjene Statuta, a Odbor za normativne akte je potvrdio tu inicijativu. Prijedlog za dopunu 

Statuta odnosi se na izmjenu članka 1. 10., odnosno dopuna djelatnosti, Naglašava kako 

nakon  roka za javnu  raspravu  navedeno treba pripremit za iduću sjednicu Vijeće.  

Prijedlog za dopunu Statuta je sljedeći:  

Dopuna djelatnosti Statuta u čl. 1.10 kako slijedi: 

Tehnička kultura - Organiziranje i razvijanje tehničke kulture; Poticanje kreativnosti i 

stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi. 

B. Krajinović otvara raspravu. 

D. Iščić napominje kako bi Vijeće trebalo donijet odluku slažemo li se s tim da Savez izviđača 

Hrvatske pristupi zajednici Tehničke kulture.  Predlagatelj za izmjenu Statuta na Saboru bi 

bio Izvršni odbor. Odbor za normativne akte nije imao primjedbi i predlaže Vijeću da prihvati 

inicijativu i da se šalje na Javnu raspravu, a da na idućoj sjednici raspravimo o ulasku u 

zajednicu Tehničke kulture. 

D. Iščić pitao mijenja li se nešto na lokalnoj razini za Udruge s obzirom na dopunu djelatnosti 

u Statutu SIH-a. B. Kukić odgovara kako je Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna 

organizacija udruga koje se bave tehničkom kulturom i kako je to nama samo benefit. 

Također, naglašava i kako nas učlanjenje u zajednicu  ne isključuje iz različitih natječaja. 



B. Krajinović daje na glasanje prijedlog dopuna Statuta Saveza izviđača Hrvatske. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno. 

Ad. 4) Glavni načelnik Saveza izviđača Hrvatske 

B. Krajinović izlaže kako je nakon nekoliko krugova poziva i natječaja za funkciju Glavnog 

načelnika (GN) Saveza izviđača Hrvatske na dan 24. travnja pristigla prijava Milana Macuta 

(Mutni). Otkad je pristigla prijava, od strane resornih načelnika naglašeno je kako bi u slučaju 

prihvaćanja Mutnog kao Glavnog načelnika većina načelnika dala ostavku s obzirom na 

njegov dosadašnji način rada i suradnje s drugima. Naglašava i kako je za navedeno potrebna 

suglasnost predsjednice Saveza koja nije dala suglasnost, stoga Vijeće ne može ni glasovat o 

tome.  

B. Krajinović otvara raspravu. 

U raspravi sudjeluju svi vijećnici. 

B. Vujnović naglašava kako je Ured odgovorio na zaprimljenu prijavu. konkretan odgovor na 

prijavu nije išao jer Vijeće treba raspraviti o navedenom. 

D. Iščić, D. Mladenović naglašavaju kako nije u redu prema prijavljenom pojedincu tako 

postupati bez obzira na sve te smatraju kako mu se netko iz Saveza trebao obratiti i 

porazgovarati ozbiljno s njim o njegovoj prijavi. Razlozi trebaju biti argumentirani te 

transparentni. 

B. Krajinović predlaže kako bi trebalo tražiti predsjednicu o javnom očitovanju zašto M. 

Macut nema potrebnu suglasnost. Ukoliko Vijeće i da jednoglasnu suglasnot, predsjednica je 

neće dati. Naglašava i kako je predsjednica trebala biti na sjednici Vijeća, ali je zbog 

izvanredne situacije dolazak morala otkazati pa se stoga nije ni tražila pismena potvrda o ne 

davanju suglasnosti. Telefonski se iskomuniciralo s predsjednicom te se također i M. Macuta 

kontaktiralo u vezi toga i na znanje mu se dalo navedeno, obrazložena mu je situacija. 

B. Kukić naglašava kako Mutnog predsjednica ne podržava i kako je tu statutarno priči 

početak i kraj. 

Nastavlja se rasprava općenito o mjestu Glavnog načelnika. U raspravi sudjeluju svi vijećnici. 



D. Mladenović smatra kako je neodgovornost Vijeća u pronalasku osobe za mjesto Glavnog 

načelnika i pita što mi možemo učinit po tom pitanju te smatra kako sigurno postoji osoba za 

tu dužnost. B. Kukić naglašava kako je generalni problem trošenja ljudi i kritiziranja osoba na 

tom mjestu. Ideja je bilo pomladit Načelništvo jer je trenutna generacija mladih voditelja 

kvalitetna - pa da oni preuzmu navedenu funkciju uz podršku Ureda. Ljudi se boje tog mjesta 

jer se kritiziralo jako puno. Razgovaralo se s dvadesetak kandidata. Nažalost, bez produkta. 

F. Kovačević naglašava kako je Vijeće napravilo što je moglo kako bi se došlo do osobe za 

mjesto Glavnog načenika, ali ljudi ne žele prihvatit tu funkciju. Predlaže da poziv ostane 

otvoren, a da mi u međuvremenu prihvatimo realnu sliku i situaciju te nastavimo funkcionirat 

kao do sada, dok se ta osoba ne javi. 

B. Krajinović zatvara raspravu te naglašava s obzirom da nemamo suglasnost za izbor 

prijavljenog kandidata za GN upućujemo predsjednici da na prijavu odgovori službeno 

pismenim putem. 

Ad. 5) Podjela opreme donirane od strane DUZS-a po udrugama 

Kao što je već poznato, Savez je dobio kao donaciju određenu količinu opreme DUZS-a, koji 

nam je dugogodišnji partner. Dio opreme nalazi se u skladištu u Zagrebu, a drugi dio u 

prostorima OI Vinkovci. Dodatna oprema očekivala se iz splitskog centra DUZS-a, ali za sada 

ništa od toga. Riječki centar DUZS-a donirao je također opremu, koju je preuzeo Savez 

izviđača Rijeke te razdijelio udrugama regije Zapad, zbog čega iste neće biti obuhvaćene 

podjelom preostale opreme. 

B. Krajinović navodi kako je kao materijal za sjednicu Vijeća poslan i prijedlog tablice za 

raspodjelu opreme od DUZS-a. Tablica je napravljena prema prijedlogu s 3. sjednice Vijeća 

održane u Velemeriću. Prijedlog je bio da se količina opreme podijeli prema prosječnom 

broju članova registriranih u Savezu u zadnje tri godine. 

B. Vujnović je upozorio kako brojke u tablici nisu finalne, treba ih ispravit s informacijom o 

doregistracijama članstva kroz 2018. godinu. Također, dio šatora (romanije ili sutjeske) bi bile 

ostavljene za SIH, a ostatak bi se podijelio udrugama. 

B. Krajinović otvara raspravu.  



D. Iščić predlaže da sve udruge dobiju jednaku količinu šatora. Ostali vijećnici se ne slažu jer 

je predloženi ključ raspodjele vrlo smislen i transparentan. 

B. Krajinović iznosi prijedlog da se Udrugama pošalje upitnik kroz kojeg će se izrazit jesu li 

zainteresirani za šatore i za koje. Rok za ispunjavanje upitnika bi bio 30. lipnja, a do tada je i 

rok za registraciju.  

B. Vujnović se zadužuje za izradu upitnika, a Ured bi upitnik poslao Udrugama u ponedjeljak 

17. lipnja. Upitnik bi sadržavao i specifikaciju pojedinih šatora, izjašnjavanje o tome jesu li 

zainteresirani za opremu te ako jesu, koje šatore bi uzeli, a također i prihvaćanje opreme bez 

obzira na njeno stanje. 

B. Krajinović navodi kako bi nove Udruge trebale dobiti veći broj šatora od onog koji im 

pripada prema izračunu te kako bi samo registrirane Udruge imalo pravo na podjelu šatora. 

Savez izviđača Hrvatske bi osigurao kombi s opremom iz Vinkovaca koja bi se donijela u 

Zagreb.  

B. Vujnović naglašava kako udruge koje nisu registrirane i/ili neće produžit registraciju za 

2019. godinu, kao i one koje se izjasne da im šatori ne trebaju, treba izbrisat kako ne bi 

narušavale koeficijent. Također, ima Udruga za koje je upitno zadovoljavaju li Pravilnik o 

registraciji stoga će se konačna tablica i brojke definirat nakon isteka roka za registraciju, ali i 

roka isteka upitnika za Udruge o raspodjeli šatora. 

B. Krajinović zatvara raspravu te na glasanje stavlja ključ o podijeli šatora, prema broju 

registiranih članova u zadnje tri godine.  

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 6) Izvještaj o financijskom stanju Saveza izviđača Hrvatske 

B. Krajinović naglašava kako je rizničar Saveza Siniša Ivanković kao materijale za sjednicu 

Vijeća poslao izvještaj o financijskom stanju Saveza zaključno s datumom 11. lipnja. 

U stavkama prihoda problematični su iznosi projekata jer većina projekata kasni pa nije bilo 

puno prilika za prijavu. Najveći financijski upitnik za sada je Konferencija koja će se održati 

u kolovozu u Splitu jer se očekuje veliki iznosi za takse, ali će i rashodi biti veliki pa ćemo u 

konačnici saznati bilancu konferenciju.  



B. Krajinović iznosi kako je ova točka dnevnog reda prijedlog Izvršnog odbora te rizničara da 

se iskoriste sredstva iz ušteđevine za financiranje kratkoročnih troškova uz obavezu da se ta 

sredstva nakon Konferencije ponovno akumuliraju i vrate u cijelosti. 

B. Krajinović otvara raspravu. 

B. Kukić naglašava kako je projekcija za Konferenciju rađena na 400 sudionika te kako bi 

prema projekciji prihoda i rashoda trebali biti u plusu. Trenutno imamo 284 prijave za event 

te 200 prijava za smještaj na Kampusu. Dio država se još nije registrirao, ali se očekuje 

njihova prijava. U ponedjeljak 17. lipnja se nacionalnim savezima prijavljenih sudionika šalju 

računi s rokom plaćanja od mjesec dana stoga u tom roku očekujemo prihode od taksi. 

Konferencija je stavka koja bi nam trebala ove godine donijeti ozbiljan prihod.  

Također, prihod se očekuje i od uplata članarina jer se procjenjuje porast članstva prema 

usporedbi trenutnog broja registriranih članova u ovo doba prošle godine. Boranka će donijet 

određena sredstva, ali nam je tu važniji efekt navedene akcije od financijskog priloga. 

Čekamo rezultate od 5 - 7 projekata te se ponovno prijavljujemo na Nacionalnu zakladu. 

Kriterij Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva je samoodrživost, a mi trebamo razvijat 

zapošljivost u Savezu jer nam to donosi konkretne rezultate. 

B. Krajnović zatvara raspravu te iznosi prijedlog da Vijeće da pravo Izvršnom odboru za 

korištenje sredstava iz ušteđevine za financiranje kratkoročnih troškova uz obavezu da se ta 

sredstva nakon Konferencije ponovno akumuliraju te vrate u cijelosti uz nalog rizničaru, u 

dogovoru s njim, da u rujnu po završetku Konferencije priloži detaljan financijski izvještaj.  

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.  

Ad. 7) Javne politike Saveza izviđača Hrvatske 

B. Krajinović navodi kako je na 5. sjedniciVijeća u Vodicama dogovorena podjela javnih 

politika Saveza po odborima po dogovoru da se do iduće sjednice odbori sastanu i prođu kroz 

određene politike iz njihovog resora. 

B. Krajinović otvara raspravu. 

K. Konstantinović (Odbor za program) navodi kako je u Odboru stanje radno i kako su 

bazirani na implementiranju IPI programa u reedovan proces rada. Započete cjeline za IPI 



uglavnom su i završene, ali se nažalost za politike nije ništa odradilo jer je IPI priručnik 

trenutno prioritet. 

D. Iščić (Odbor za normativne akte) navodi kako su na odboru, na Sljemenu u ožujku 

raspravljali te prošli kroz različite pravilnike. Radili su na važećim normativnim aktima te su 

skupili sve dokumente na jedno mjesto. Primjetili su kako ima dosta važećih akata, a nema ih 

na službenim stranicama, a prema politika su dužni to dat. To i trebalo bit dostupno i javno. 

Odbor je zaključio kako bi trebali sjest svi predstavnici SIH-a i urediti Statut. Godine 2023. 

svaki dokument ide na reviziju. D. Iščić daje na razmišljanje ostalima pitanje -  Kako 

formirati odbor za odrasle osobe? 

F. Kovačević (Odbor za naobrazbu) iznosi kako još uvijek hvataju poslove i zaduženja te 

intenzivno rade. Nisu se bavili javnim politikama. 

B. Krajinović (Odbor za financije) iznosi kako je prošao kroz tri politike koje su bliske 

Odboru. Ima nekoliko točaka koje su sada najbitnije za rješavanje - do kraja godine ih 

trebamo potegnut. Priprema evaluacije rada zaposlenika - uskladit s Izvršnim odborom jer su 

zaduženi za Ured. Imamo li za sve pozicije opis posla i zadataka? B. Kukić potvrđuje da 

imamo. Procjena rizika - trebamo je radit jednom godišnje. Definirat strategije rasta i 

generiranje ...? Jedna od točaka danas dogovorena, a to je da se izvršenje proračuna redovito 

prati i da se podnose izvještaji. Do kraja godine provjerit popis imovine Saveza, Vijeće mora 

donijet iznos za nabavu roba i usluga za kojeg je potrebno imat ponudu više izvođača, utvrdit 

slučajeve za koje je potrebno osiguranje, a to već imamo. Ima još dosta mjera, a navedene su 

izdvojene jer bi ih trebalo riješit do kraja godine.  

Ad. 8) Aktualno stanje u Savezu izviđača Hrvatske 

B. Kukić iznosi aktualno stanje u Savezu. Zaklada izviđačkog prijateljstva je formirana i 

registrirana te je otvoren račun. Rade se projekti prikupljanja sredstava te je plan u rujnu 

nakon Konferencije krenuti s ozbiljnim donacijskim aktivnostima i prikupljanjem novaca. 

Savez je uplatio osnivački polog u iznosu od 20 000 kn i to je na računu Zaklade. Bit će 

izvršeno još donatorskih uplata, a Zaklada će biti generator financija u Savezu. 

Scout shop d.o.o. je osnovan te se čeka odobrenje za otvaranje žiro računa i onda se kreće s 

radom. B. Kukić je direktor Scout shopa. Uplaćeno je 5 000 kn  kao osnivački polog i još 15 



000 kn treba bit uplaćeno u roku od 12 mjeseci. Firma je napravljena zbog prodaje uniformi i 

različite robe. 

Uniforme - naručeno je prvih 1 500 komada. Nabavna cijena je 115 kn + PDV, prodajna 

cijena prema udrugama će bit otprilike 170 kn. Osjetno je kvalitetnija uniforma od 

dosadašnjih, ima novije detalje. Uniforme su pamučne i bit će u dvije boje, plava i zelena. 

Plava nešto tamnija od dosadašnje, a zelena gotovo identična. Prvih 200 komada će bit gotovo 

do 10. 7., a prva ponuda ide prema sudionicima za Jamboree (94 sudionika). Narudžbe će ić 

isključivo preko Scout shopa, a web shop je fazi izrade. Nakon Konferencije će ić anketa 

prema udrugama o potrebama Scout shopa.  

Dan Špicer nije više djelatnik Saveza. Dogovoren je drugi oblik angažmana. Dan je otvorio 

obrt, u rangu je poslovnog direktora i dalje, a umanjeni iznos plaće će se uplaćivat na njegov 

račun obrta. Dogovorena su plaćanja i ugovori. 

Boranka je krenula punim zamahom, već su potpisani neki ugovori. Sindikat preporoda je 

potpisao ugovor i jedni su od glavnih sponzora Boranka. Uplatit će 60 000 kn. Dogovorena je 

šira suradnja. Preko njih će se probat uć u škole u kojima nema izviđača i na taj način ostvarit 

suradnju sa Sindikatom. Traži se još sponzora. Budget će bit nešto manji - manje troškova, a 

očekuje se više prihoda. Ove godine i Zadarska županija je uključena u pošumljavanje. 

Što se naobrazbe tiće, B. Kukić iznosi kako je Šumska škola „pred vratima“ te kako je Izvršni 

odbor tražio podatke od Odbora za naobrazbu o samoj aktivnosti. Čeka se cijena kako bi se 

raspisala Šumska škola.  

Izvršni odbor  se podijelio oko poslova, , dogovoreno tko će pregledavat i odobravat prijave 

VDA pratit plan aktivnosti i slično. 

I dalje nema organizatora za DIV/DION.  

B. Kukić navodi kako Izvršni odbor traži lokaciju za Smotru 2021., a imaju u vidu određene 

terene. Tijekom ljeta izvidit će se još terena, cijene i slično. Tri su lokacije u vidu i to u 

navedenim županijama: Ličko - senjska županija, Istarska te Primorsko - goranska županija. 



Prijedlog je da se Zborovanje 2020. godine održi u Rijeci, ali još nema potvrde o tome već je 

to samo prijedlog. Navedeno je prijedlog jer će grad Rijeka 2020. postati Europska 

prijestolnica kulture. 

Ad. 8) Razno 

F. Kovačević izlaže kako je u komunikacijama s članovima iz ostalih Udruga došao do 

zaključka kako rujan nije dobar termin za iSpot zbog studentskih obaveza te Konferencije te 

predlaže navedenu aktivnost prolongirat za listopad. 

A. Tutić traži da se objave bodovne liste s Državne izviđačke olimpijade koja je održana u 

sklopu Zborovanja u Osijeku ove godine. Uz bodovne liste traži da se objave i propozicije 

prema kojima su se bodovale discipline. B. Krajinović iznosi kako se bodovalo prema 

postojećim propozicijama te kako su obrasci dostupni za pregled i bit će objavljeni.   

A. Tutić iznosi kako je puno zanimljivih disciplina koje se mogu ubacit u natjecanje, osmislit 

nove načine.  

B. Krajinović navodi kako je izrazito loš interes za organizaciju natjecanja, prvenstveno jer 

Savez nema Tim za natjecanja. Prijedlog za promjenu propozicija Olimpijade je iznesen radi 

podizanja atraktivnosti same olimpijade te radi jačanje potrebe kod udruga i pojedinaca za 

„skidanjem“ rekorda. OI „Javor“ je predložio promjene propozicija jer Olimpijadu osvajaju 

već godinama ili su među prva tri mjesta, dosta rade na tome i stoga su razmišljali o načinima 

podizanja atraktivnosti navedenog. 

D. Iščić nalaže kako bi Pravilnik o propozicijama državne izviđačke lige prvo trebalo 

prilagodit Statutu pa tek onda donosit Pravilnik o olimpijadi. 

I. Jarebica navodi kako je vrijeme da se otvori tema u vezi podizanja članarine u SIH-u te 

kako imamo legitimne razloge za isto. Predlaže navedenu temu kao točku jedne od idućih 

sjednica Vijeća kako bi se na Saboru u prosincu mogla ta odluka stavit na glasovanje. 

B. Krajinović predlaže da S. Ivanković napravi projekciju financijskog plana s većom 

članarinom kako bi se isto  moglo iznijeti na Saboru SIH-a.  

I. Jarebica navodi kako ovaj koncept naobrazbe nije baš idealan, odnosno, kako dosta stavki 

nije razrađeno i usklađeno. Naglašava kako bi se trebala napravit evaluacija s voditeljima 



regionalnih tečajeva i uočit negativne, ali i pozitivne stvari, a sve u svrhu da iduća godina 

naobrazbe bude kvalitetnija.  

F. Kovačević se slaže te će navedeno prenijet Odboru za naobrazbu te timu. 

Sjednica je završila u 13h. 

Zapisnik vodila: 

Ivana Jarebica, član Vijeća SIH-a 

 

M.P. 

 

 

Predsjednik Vijeća SIH-a: 

Boris Krajinović 

 

 


