
Zapisnik 9. sjednice Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (2018. - 2020.)  

 

9. sjednica Vijeća održana je u subotu, 20. listopada 2019. godine u prostorijama 

Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu (Koturaška 3a). 

Prisutni članovi Vijeća: Boris Krajinović, Davor Iščić, Lovorka Ivanković, Ivana 

Jarebica, Dragan Mladenović, Katica Konstantinović, Aleksandar Tutić, George Juraj 

Perišin Blandford  i Stanko Horvat. 

Sjednica je počela u 12:00 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 

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

Krajinović za zapisničara predlaže Stanka Horvata, a za ovjerovitelje zapisnika 

predlaže Dragana Mladenovića te Borisa Krajinovića. 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. Izbor predsjednika Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (dopredsjednik Vijeća) 

4. Glavni načelnik Saveza izviđača Hrvatske (predsjednik Vijeća) 

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

6. Razno 

Dragan M. je predložio da se 3 točka pomakne na kraj te da Boris K. odvodi ovu 

sjednicu Vijeća do kraja, te da tek na kraju sjednice odradimo izbor novog 

predsjednika i dopredsjednika. U raspravi svi su se složili da to nije potrebno, te je 

predloženi dnevni red stavljen na glasanje.  Predloženi dnevni red izglasan je 

jednoglasno. Jednoglasno su izabrani i Stanko Horvat za zapisničara te Dragan 

Mladenović i Boris Krajinović za ovjerovitelje zapisnika. 



 

Ad. 2) Verifikacija zapisnika sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske 

(predsjednik Vijeća) 

Boris Krajinović i Davor Iščić su komentirali kako zapisnici nisu na vrijeme potpisani i 

da bi trebali ažurnije potpisivati zapisnike. Svi su se jednoglasno složili oko 

konstatacije i odluke. 

 

Ad. 3) Izbor predsjednika Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (dopredsjednik 

Vijeća) 

Točku je otvorio predsjednik Boris K. s obrazloženjem svoje odluke za prestanak 

obnašanja dužnosti predsjednika Vijeća zbog novih poslovnih i privatnih obaveza. 

Također se zahvalio na dosadašnjem radu članovima Vijeća. Kako bi se održao 

kontinuitet, prije sjednice vijeća je već razgovarao s potencijalnim kandidatima za 

predsjednika i dopredsjednika Vijeća. Jednoglasno je prihvaćena ostavka 

dosadašnjeg predsjednika.  

Boris je zatražio, ako se netko još želi kandidirati za predsjednika ili dopredsjednika 

Vijeća, neka se izjasni. Nitko se nije javio te je po prethodnom dogovoru za 

predsjednika predložen Davor Iščić, a za dopredsjednika Aleksandar Tutić. 

Boris K. je pozvao na glasanje za izbor Davora i Aleksandra za predsjednika i 

dopredsjednika, izbor je jednoglasno prihvaćen. 

Nakon glasanja Davor je iznio nekoliko riječi u kojima se zahvalio dosadašnjem 

predsjedniku, te je najavio daljnji rad, kao dosad i ako je moguće, i više. 

Sjednicu nastavlja voditi Davor Iščić. 

Ad. 4) Glavni načelnik Saveza izviđača Hrvatske (predsjednik Vijeća) 

Raspravu je započeo Davor kako je veliki problem što Glavni načelnik nije izabran te 

što nema kandidata za to mjesto, naravno svi su se uključili u razgovor konstatirajući 

isto. 



Davor je također istaknuo da istekom prošlog natječaja nije raspisan novi te iz tog 

razloga nove kandidature ne bi mogle biti prihvaćene, da su eventualno postojale.  

Također je konstatirano da Vijeće nakon raspisanog natječaja od pristiglih kandidatura 

mora izabrati kandidata i zatim dati predsjednici Saveza na verificiranje. 

Aleksandar T. kaže kako bi svakako Vijeće trebalo odabrati kandidate i svakom 

kandidatu dati obrazloženje ako nije prihvaćena kandidatura. Davor se nadovezuje na 

to kako Vijeće donosi odluku o izboru kandidata i zatim istu prosljeđuje predsjednici 

na verifikaciju i kako bi sve odluke i obrazloženja trebala biti pisana. 

Davor napominje kako bi sam proces možda u budućnosti trebalo promijeniti ali to 

ostaje za daljnji rad.  

Tu smo se dotakli i prethodne kandidature Milana Macuta te kako je možda nedovoljno 

dobro odrađen cijeli postupak, te kako nema pisanog obrazloženja odluke 

predsjednice prema Vijeću ni prema kandidatu. 

Dragan M. konstatira da bi se trebalo sastaviti pismeno obrazloženje prvo 

predsjednice, a onda i Vijeća i to dostaviti kandidatu.  

Ivana J. konstatira da je vjerojatno došlo do pogreške jer se za odbijanje kandidature 

od predsjednice znalo prije sjednice Vijeća na kojem se donijela odluka, budući da je 

bio jedan kandidat. 

Boris K. objašnjava kako je predsjednica rekla da će odluka biti napisana, ali ne zna 

gdje je to stalo. 

Dalje se raspravljalo o raspisu novog natječaja za Glavnog načelnika. 

Nakon kratke rasprave svih je donesen zaključak da bi natječaj trebao otvoren do 

izbora ili repetitivan do izbora novog načelnika. Dodano je da bi možda bilo i dobro da 

se kvartalno ili svaka dva ili mjesec šalju obavijesti o otvorenom natječaju. 

Lovorka I. je rekla da ima povjerenja u Davora da će prije donošenja odluka provjeriti 

i prenijeti procedure, ako je potrebno članovima Vijeća kako bi se odluke donosile kako 

treba. 



S time je završila rasprava i donesena je jednoglasna odluka da se raspisuje otvoreni 

natječaj za izbor Glavnog načelnika do izbora novog. 

 

Ad. 5)Izvještaj o financijskom stanju Saveza izviđača Hrvatske (rizničar SIH-a) 

Rizničar SIH-a nije mogao biti s nama te je u njegovo ime stanje iznjela Lovorka I. 

Lovorka je predstavila tablicu prihoda i rashoda tej je rekla kako je ove godine dobro 

stojimo posebice zbog održane Skautske konferencije, te će se ostvareni višak 

raspodijeliti sukladno ugovornim odredbama  SIH-a i SSZ-a. 

Aleksandar T. je izjavio kako je za Konferenciju bio posuđen novac sa štednje prije 

konferencije, pretpostavlja da je spomenuti iznos vraćen nazad na štednju prije 

finacijskog zatvaranja konferencije. Ostali su se nadovezali, te je zaključeno da to 

treba provjeriti. 

Nakon konferencije raspravljalo se o Boranci te o tome koliko donosi Boranka 

dobroga za SIH, između nagrada i promocije u medijima i prema kojim kriterijma 

vrednovati. 

Također je napomenuto da bi trebali dobiti izvješće od prošle Boranke te da treba 

napraviti službeni dopis za dobivanje Financijskog izvješća s Boranke 2018. 

Pitanja za rizničara 

Dragan M.: Je li je ono što je uzeto sa štednje vraćeno na račun stednje, tj. imamo li 

svotu štednje s početka godine, tj. prije konferencije? 

Boris K.: Koliki je novac je trenutno na računu, i koliko je toga trenutno raspoloživo,  

Davor: Jesmo li obveznici javne nabave? 

U ovom trenutku sjednici se pridružila i Jadranka Ivaniš 

 

Lovorka iznosi kako je SIH u nabavku novih 600 uniformi uložio novac te kako bi isti 

trebalo što prije početi vraćati promoviranjem nabavki novih uniformi. Trenutno je 

naručeno oko 120 komada. Nekoliko vijećnika  je izjavilo kako se opet neki bune o 

kvaliteti i bojama te o nekim detaljima na uniformi, ali zaključeno je da velik broj 

sudjelovao u anketi i odlučivanju o specifikacijama nove uniforme te kako ti zahtjevi 

nisu postojali onda te da nije moguće svima udovoljiti. Novi materijal je kvalitetan, s 

bojama smo ostali na istom. 

 

Boris predlaže da se u proračunu jasnije povežu prihodi i rashodi ako je to moguće, 

tj. da je vidljivo koji rashod ide uz koji prihod, na primjer kako Tamarina plaća i režije 

su vezane na članarine. 

 



Također je spomenuto da Borisu Vujnoviću i Alenu Konjević uskoro ističu ugovori i 

kako bi bilo dobro da se isti produže, ako je to moguće. 

 

Siniša je poručio kako se Zaklada više neće uvrštavati u proračun od 2020.  

 

Ad. 6) Razno 

 

Jadranka I. napominje da je pitanje Šumske škole koja nije održana ni ove godine 

polako kritično pitanje i da bi ozbiljno trebali shvatiti organiziranje sljedeće. 

 

Jadranka također navodi da bi trebali razmisliti o promjeni nacionalne marame, 

trenutna bijela s crvenim rubom je lijepa ali je u mnogo situacija nepraktićna. 

Jadranka je rekla da ima prijedlog marame. Također, brend Croating better world je 

u vlasništvu tvrke s kojom bi bilo dobro potpisati donorski ugovor za brend i ugovor o 

korištenju brenda, jer je jednistven u svijetu. 

 

Dragan M. pita što je s podjelom opreme i zašto je stopirano jer mu se javljaju 

predstavnici udruga da nije provedeno, a da je Vijeće odluku donijelo. 

Odgovoreno mu je da je podjela počela, i da se oni koji nisu dobili trebaju javiti u 

SIH. Također Davor i Katica govore kako je oprema za regiju Istok u Vinkovcima u 

Izviđačkom domu, ali da se čini da je dio te opreme neupotrebljiv te da na istoku još 

nije počela podjela. 

Davor je konstatirao da bi odbori trebali pogledati trenutne politike saveza i donjeti 

prijedloge za nove ili promjene. 

Također, Odbor za odrasle osobe bi trebalo osnovati na nekoj od sljedećih sjednica. 

 

Boris: Na sljedećoj sjednici trebamo donijeti odluku o pristupanju Zajednici tehničke 

kulture, jer nam to pristupanje može donijeti neke povlastice i financijska dobra  

Vijeće i Sabor moraju potvrditi donošenje te odluke. Odbor za normativne akte 

 

Donesena je odluka da će se na svakoj sjednici Vijeća kratko izvjestiti ostale članove 

Vijeća o radovima odbora 

 

Odbori: 

 

- Odbor za normativne akte 

- Pravilnik o uniformama 

- Pregledavanje više pravilnika 

- Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja redovito i u najkraćem roku rješava 

zaprimljene prijedloge za priznanja i odlikovanja. Iz Ureda Saveza poslan je 

podsjetnik udrugama da pošalju svoje prijedloge do 15. studenog za one koje 

žele da budu dodjeljeni na svečanoj akademiji SIH-a. Nakon održane 

prezentacije postojećeg Pravilnika o priznanjima i odlikovanjima, prlikom koje 



su pozvani svi da daju prijedloge izmjena i/ili dopuna, kako Pravilnika, tako i 

Kriterija za dodjelu, povjerenstvu nije dostavljen niti jedan prijedlog.  

 

- Programski odbor jako intezivno radi na IPI programu . U rad Odbora 

uključeni su Ratko Štefek i Matej Crnković, te za sljedeću sjednicu 

Vijeća treba pripremiti odluku, kako bi se njihovo priključivanje i 

formalno provelo. Posebno se pohvaljuje Marko Kovačević za 

angažman u radu Programskog odbora. 

 

- Odbor za naobrazbu  

- Održano nekoliko sastanaka odbora  

- Radi se intezivno na sljedecem ciklusu u 2020 godini 

- Donesena odluka u suradnji s Izvršnim odborom da se Šumska škola 

opet radi za sve razine tečajevea 

 

S ovime je sjednica završila u 15 sati. 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodio:   M.P.   Predsjednik Vijeća SIH-a 

 

  

 

Stanko Horvat                 Davor Iščić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


