Hrvatski savez udruga
uzgajatelja malih životinja
Virovitica, 18. ožujka 2014. godine
Temeljem članka 40. stavka 1. alineje 2. Statuta Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih
životinja, a u vezi članka 38. istog Statuta Izvršni odbor Hrvatskog saveza predlaže sljedeći :

PROGRAM RADA
Hrvatski savez udruga uzgajatelja malih životinja svoje djelovanje temelji na odredbama
Statuta u kojem su jasno navedeni ciljevi i zadaće Hrvatskog saveza. Sa ciljem ostvarenja
globalnih zadaća i realizacije općih ciljeva donosimo prijedlog Programa rada Hrvatskog
saveza za predstojeće razdoblje od 2014. do 2018. godine.
Ciljeve i zadaće podijelili smo na:
1. Dugoročne, dakle ciljeve i zadaće koje Hrvatski savez provodi već duži niz godina.
Ovi ciljevi i zadaće nisu vremenski strogo određeni i njihovo se provođenje dugoročno
planira i provodi sve dok se određena zadaća u cijelosti ne realizira ili dok se ne ukaže
potreba za nadopunama postojećih programa. Dugoročni ciljevi također nisu strogo
vezani za mandatna razdoblja, dakle za mandate članova Izvršnog odbora.
2. Kratkoročne, koje pred sebe i pred Hrvatski savez predlaže Izvršni odbor početkom
mandata Izvršnog odbora, a iste ciljeve i zadaće planiramo u kraćem vremenskom
periodu u cijelosti realizirati. Ove zadaće u cijelosti se planiraju provesti od početka
do kraja mandata Izvršnog odbora.
3. Kratkoročne, koje se planirano provode između dvije Skupštine Hrvatskog saveza,
dakle tijekom jedne godine. Ove zadaće provode se etapno ili sezonski uobičajenom
metodologijom periodičnog vremenskog slijeda. Sve ove zadaće biti će u cijelosti
realizirane do kraja predstojećeg izvještajnog razdoblja, dakle do godišnje izvještajne
Skupštine Hrvatskog saveza koja će se održati u uobičajenim terminu 2015. godine.
Dugoročni ciljevi i zadaće većim su dijelom sadržane u odredbama Statuta Hrvatskog
saveza. To je jedan od razloga što se veći dio njih ponavlja, i sastavni su dio Programa za
nadolazeće četvoro godišnje razdoblje. Kratkoročne zadaće koje su već započete i djelomično
realizirane kao i zadaće koje ćemo započeti i do kraja mandata dovršiti u ovom dijelu
Programa ćemo taksativno nabrojati, uz mogućnost pojašnjenja provedbe svake zadaće
prilikom prezentiranja Programa.
1. Na sjednicama Izvršnog odbora Hrvatskog saveza pravodobno razmatrati prispjele
pismene upite, prijedloge i primjedbe i donositi zaključke i odluke koje će se u formi
Zapisnika sa sjednica Izvršnog odbora biti objavljeni na Web stranicama hrvatskog
saveza i tako biti dostupni svim udrugama i svim članovima udruga.
2. Kontinuirano nastaviti pratiti propise koji su od posebnog značaja za uzgoj, nadzor, i
unutarnji i međunarodni transport malih životinja.
3. Stupanjem na snagu novog Zakona o udrugama, po potrebi provesti usklađenje Statuta
i drugih općih akata, te o istom informirati udruge,
4. Stupanjem na snagu Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija uskladiti način
rada blagajnika i vođenja računovodstva i knjigovodstva Hrvatskog saveza.

5. Organizirati predavanja za čelne ljude u našim udrugama. Na predavanjima proraditi
teme vezane uz novi Zakon o udrugama i Zakon o računovodstvu neprofitnih
organizacija,
6. Pružiti i drugu stručnu pomoć svim članicama i njihovim članovima u provedivim
okvirima stručnih tijela Hrvatskog saveza,
7. Stručna tijela Hrvatskog saveza će svoje aktivnosti usmjeriti na praćenje uzgoja u
svim granama uzgoja sa ciljem podizanje kvalitete uzgoja.
8. Poticati uzgoj malih životinja i na područjima koja su trenutačno manje aktivna
poticanjem članica na pokretanje osnovnih aktivnosti, a to je organizacija izložbi.
9. Pružiti potrebnu pravnu pomoć u postupcima osnivanja udruga, društava i klubova
uzgajatelja malih životinja.
10. Nastaviti suradnju sa Hrvatskim ornitološkim savezom (Schiavuzzijev prilaz 7, 52100
Pula), uz predlaganje konkretnih aktivnosti (predsjednik Ervino Jelenaca),
11. Uspostaviti suradnju sa Hrvatskim savezom klubova uzgajatelja golubova listonoša
(Gajnice 5/V $1 000 Zagreg) predsjednik Branko Gorupec,
12. Uspostaviti suradnju sa Hrvatskim savezom uzgajivača kokoši hrvatice, (Ilica 101,
10 000 Zagreb) predsjednik Zlatko Herceg, dopredsjednica Tihana Bišćan i voditeljica
uzgoja Gordana Duvnjak.,
13. Nastaviti prikupljati pisani materijal, dijelove iz strane i domaće literature, zapise i
druge oblike pisane riječi sa ciljem objedinjavanja povijesnog materijala o uzgoju
malih životinja na području Republike Hrvatske.
14. Nastaviti prikupljati pisani materijal, dijelove iz strane i domaće literature, zapise i
druge oblike pisane riječi sa ciljem objedinjavanja povijesnog materijala o uzgoju
hrvatskih domaćih pasmina golubova, peradi i kunića.
15. Prikupljanje predmeta vezanih uz uzgoj malih životinja ubrzati, nastaviti sa
postupkom procijene prikupljenih količina, te pokrenuti postupak pronalaženja
odgovarajućeg prostora za poduzimanje konkretnih koraka u cilju povijesnog prikaza
uzgoja malih životinja kod nas. Prikupljene materijale kroz izložbe pokazati što širem
krugu građana, a zatim poduzeti mjere osiguranja stalnog postava u okružju postojećih
muzejskih kuća.
16. Nastaviti dinamiku tiskanja «Uzgajatelja», službenog glasila Hrvatskog saveza,
periodično kroz četiri broja godišnje. S obzirom na smanjen interes smanjiti broj
tiskanih primjeraka sa 800 na 600 primjeraka,
17. Pronaći model sudjelovanja svih naših članica u uređivanju časopisa „Uzgajatelj“ i na
taj način izbjeći nenamjerno favoriziranje jednog broja naših članica i njihovog
djelovanja,
18. Tijekom cijele godine pravodobno obnavljati podatke na web stranicama Hrvatskog
saveza, u čemu je jako bitno da udruge na vrijeme tajniku HS dostavljaju sve potrebne
podatke,
19. Tijekom proteklog mandata uočeno je da pojedini korisnici foruma na web stranicama
hrvatskog saveza isti koriste na neprimjeren način izražavajući svoja neslaganja sa
stavovima drugih korisnika foruma. Polemike su ponekad prelazile granice dobrog
ukusa i nikako nisu služile u svrhe razmjene znanja i iskustava te unapređenja uzgoja.
Uvažavajući sva prava i slobode javnog izražavanja u nekoliko navrata apelirali smo
na sve korisnike ovog medija da se pridržavaju uputa administratora. Od moderatora
smo zahtijevali pravovremenost u reagiranju bez nepotrebnih komentara pojedinih
tekstova. Pored svega, javio se problem na serveru vezan uz ograničenu količinu
zakupljenog prostora, što je u konačnici rezultiralo gašenjem foruma. Razmatramo
mogućnosti zakupa zasebnog prostora za pojedine aktivnosti.

20. Podržavati, poticati i pomagati članicama koje organiziraju izložbe malih životinja
osiguranjem dovoljnih količina potrebnih tiskanica, kartica, obrazaca, delegiranjem
sudaca, objavom kalendara domaćih izložbi i najznačajnijih inozemnih izložbi.
21. Za 2015. godinu dovršiti postupak nabave potrebnih količina prstenja za sve vrste
peradi, ptica i golubova, a isti postupak provoditi kontinuirano i za 2016., 2017., i
2018. godinu.
22. Edukaciju sudaca nastaviti provoditi u skladu sa iskazanim potrebama i planu Zbora
sudaca ocjenjivača stručnog tijela Hrvatskog saveza.
23. Izraditi analizu provedivosti i po potrebi izraditi nacrte prijedloga Izmjena i dopuna
Pravilnika o radu zbora sudaca ocjenjivača, Pravilnika o uvjetima stjecanja zvanja
sudaca izložbenih ocjenjivanja, Pravilnika o nagrađivanju na izložbama, Pravilnika o
ocjenjivanju i Pravilnika o radu odbora i komisija.
24. Putem predstavnika – delegata nastaviti aktivno sudjelovati u radu Europskog saveza i
njihovih tijela i na taj način provoditi politiku Hrvatskog saveza.
25. Nastaviti razvijati suradnju sa Savezima uzgajatelja malih životinja prijateljskih
zemalja kroz razmjene iskustva, međusobnim posjetama, razmjenom sudaca, posjetom
značajnijih specijaliziranih, državnih i međunarodnih izložbi, te kroz druge vidove
pozitivne suradnje.
26. Hrvatski savez će i tijekom ovog četverogodišnjeg mandata biti suorganizator
državnih izložbi mladog uzgoja, državnih izložbi domaćih pasmina i državnih izložbi
malih životinja i podržavati će sve pozitivne aktivnosti svojih članica poduzete u cilju
organiziranja izložbi malih životinja na području Republike Hrvatske.
27. Pokrenuti konkretne aktivnosti u svezi organizacije regionalne izložbe domaćih
pasmina golubova priznatih od strane nacionalnih saveza Mađarske, Bosne i
Hercegovine, Srbije, Slovenije i naše zemlje. Prijedlog je da istu organiziramo u
izložbenoj sezoni 2016./2017. godinu povodom 40 godina djelovanja Hrvatskog
saveza.
28. U sklopu regionalne izložbe domaćih pasmina golubova organizirati seminar za suce
za golubove.
29. Hrvatski savez će poduzeti potrebne radnje i biti nositelj aktivnosti vezanih uz
izlaganje na 28. europskoj izložbi malih životinja koja se održava u Metzu (Francuska)
od 13. do 15. studenog 2015. godine.
30. Osmisliti uređenje info-pulta Hrvatskog saveza, koji će biti postavljen u Metzu
tijekom održavanja 28. europske izložbe malih životinja
31. U skladu sa stvarnim potrebama ovaj Program može se i nadopuniti programima za
pojedine konkretne poslove,manifestacije, odnosno programima za pojedina kraća
vremenska razdoblja.
Program rada sačinio:
Predsjednik Hrvatskog saveza
Željko Šerepac

