HRVATSKI SAVEZ UDRUGA
UZGAJATELJA MALIH ŢIVOTINJA

Z A P I S N I K
sa redovite godišnje izvještajne i izborne skupštine Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja
malih ţivotinja, odrţane 27. travnja 2014. godine u Bjelovaru u restoranu “ Šljukin gon “,
ĐurĎevačka cesta 167.
Za izvještajnu i izbornu godišnju skupštinu sve udruge – članice saveza su dobile
pismenim putem poziv s predloţenim dnevnim redom rada skupštine. Nakon prijema i
upisa delegate udruga, članica Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih ţivotinja,
skupština je započela sa radom u 9sati i 20 minuta.
Predsjednik Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih ţivotinja Ţeljko Šerepac, otvorio
je rad Skupštine, pozdravio sve delegate i nazočne te predloţio ranije dostavljeni dnevni
red rada Skupštine s izmjenom redoslijeda predloţenih točaka, tako da točka 9. – Prijem
novih članica, bude točka 2, a točka 10. – Brisanje iz članstva udruga koje ne podmiruju
svoje financijske obveze, bude točka 3.
Ista izmjena se predlaţe zbog aţuriranja stvarnog broja udruga članica Hrvatskog saveza,
kako bi verifikacijska komisija mogla utvrditi točan broj udruga i delegate zbog
pravovaljanosti donošenja odluka.
Isti prijedlog je prihvaćen te je utvrĎen slijedeći:
DNEVNI
1.
2.
3.
4.

-

5. -

6. 7. 8. -

9. -

RED :

Otvaranje skupštine
Prijem novih članica
Brisanje iz članstva udruga koje ne podmiruju svoje financijske obveze
Izbor radnih tijela - radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije,
i dva ovjerovitelja zapisnika
Izvješća : a) – O radu Saveza, b) – Izvješće zbora sudaca, c) – Blagajničko
izvješće, d.) – Izvješće nadzornog odbora, e) – Izvješće o 22. Drţavnoj izloţbi,
f) – Izvješće o 9. Drţavnoj izloţbi mladog uzgoja
Diskusija o izvješćima i usvajanje istih
Razriješenje izvršnih tijela i duţnosnika Hrvatskog saveza
Izbori : a) – Izvršnog odbora ( predsjednika, dva dopredsjednika, tajnika,
blagajnika i deset članova ), b) – Predsjednika odbora za golubarstvo,
c) – Predsjednika odbora ta peradarstvo, d) – Predsjednika odbora za
kuničarstvo, e) – Predsjednika odbora za ptičarstvo, f) – Predsjednika odbora
za hrvtaske pasmine, f) – Članove Nadzornog odbora ( predsjednika i dva
člana), g) – Predsjednika Standard komisije.
Program rada Hrvatskog saveza

10. - Dodjela organizacije 23. Drţavne izloţbe ( Virovitica ), 10. Drţavne izloţbe
Hrvatskih pasmina ( Varaţdin ), 10. Drţavne izloţbe mladog uzgoja ( Bjelovar )
11. - Dodjela nagrada i priznanja
12. - Razno
Točka 1. - Nakon izmjenjenog i prihvaćenog dnevnog reda, predsjednik Hrvatskog
saveza Ţeljko Šerepac je još jednom pozrdavio sve nazočne, utvrdio početak rada
Skupštine, konstatirao da je prva točka dnevnog reda realizirana.
Točka 2. - Predsjednik Ţ. Šerepac je predloţio prijem novih udruga u članstvo
Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih ţivotinja, koje su podnijele molbe za prijem i
spunile zakonske obveze i mogu postati članice, a to su:
a) - ZAGORJE – udruga uzgajatelja malih ţivotinja – Pregrada,
b) - CRVENDAČ – udruga uzgajatelja malih ţivotinja – Darda. (kako nije bilo
nazočnih predstavnika Udruge, prijem se odgaĎa do sljedeće skupštine
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Točka 3. - Predsjednik Ţ. Šerepac je predloţio brisanje udruga članica iz članstva
Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih ţivotinja, koje ne podmiruju svoje financijske
obveza, ne odrţavaju godišnje skupštine i ne okupljaju članstvo, a to su:
a) – VARAŢDIN – udruga uzgajatelja malih ţivotinja – Varaţdin,
b) – KLUB DALMATINSKE ZIMOVKE – Osijek,
c) – TENJA – udruga uzgajatelja malih ţivotinja – Tenja,
d) – BILJE – udruga uzgajatelja malih ţivotinja – Bilje.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Točka 4. – Predsjednik Ţ. Šerepac je dao svoj prijedlog radnog predsjedništva od tri
člana, zapisničara, verifikacijsku komisiju od tri člana i dva ovjerovitelja zapisnika.
Istom prijedlogu se protivio M. Pavišić i dao svoj prijedlog svih naprijed nabrojenih
članova radnih tijela Skupštine. Oba prijedloga su stavljena na glasanje . Većinom
glasova ( 58 za i 41 protiv ) prihvaćen je prijedlog predsjednika Šerepca, te su izabrani
članovi radnih tijela Skupštine kako slijedi:
a) - Radno predsjedništvo:
Ivica Vrbat, predsjednik, Ivica Šoltić član i Mihajlo Klobučar-član,
b) - Zapisničar: Miroslav Černoga,
c) - Verifikacijska komisija:
Zvonko Sušenka, predsjednik , Boris Cebović član i Draţen Dokletal član
d.) - Ovjeroveljitelji zapisnika:
Ţeljko Antonić i Novica Gajić
Članovi radnog predsjedništva i zapisničar su zauzeli radna mjesta te je Skupština
nastavila s radom.
Predsjednik verifikacijske komisije Zvonko Sušenka je podnio izvješće o utvrĎenom
brojnom stanju kako slijedi:
- od 71 udruge članice Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih ţivotinja, na
Skupštini su prisutni predstavnici 55 udruga sa 103 delegata koji imaju pravo glasa.

Pošto je prisutna nadpolovična većina od broja registriranih udruga, odnosno
delegate, sve odluke donesena nadpolovićnom većinom će biti pravovaljane. Radno
predsjedništvo moţe nastaviti voĎenje Skupštine po prihvaćenom dnevnom redu.
Točka 5. – Predsjednik Hrvatskog saveza Ţeljko Šerepac je podsjetio delegate Skupštine
da je prije dvije godine na godišnjoj izvještajnoj skupštini u Donjem Miholjcu predloţeno
i pruhvaćeno da se sva izvješća stavljaju na internetske stranice Hrvatskog saveza zbog
kvalitete komunikacije i smanjenje troškova. To je učinjeno i sada.
Točka 6. – Predsjednik Šerepac otvara diskusiju po izvješćima kako slijedi :
a.) - Izvješće o radu Izvršnog odbora Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih
ţivotinja
Mihael Pavišić - Upućuje kritiku na ponašanje tajnika Pavina i predsjednika zbora
sudaca Safundţića da su napustili drţavnu izloţbu u Bjelovaru prije nego je bilo
zaključeno suĎenje i otišli u inozemstvo.
- Kritizra rad predsjednika saveza i njegovo nedovoljno kontaktiranje sa udrugama.
- Pitanje nefunkcioniranja fejzbuk stranica.
- Traţi pojašnjenje što je učinjeno vezano za suspenziju suca Šimunovića u Lajpcigu na
europskoj izloţbi.
- Početkom 2013. godine je započeo sa kontaktiranjem predstavnika pojedinih udruga a
isto intenzivirao početkom travnja s ciljem za poboljšanje rada Hrvatskog saveza.
Ţeljko Šerepac – smatra da je izvješće kotektno i potpuno te u potpunosti stoji iza svega
što je navedeno u izvješću.
Krešimir Safundţić – smatra da je rad Hrvatskog saveza i njegovih duţnosnika potvrĎen
i valoriziran priznanjem autohtonih hrvatskih pasmina od strane Europskog saveza.
TakoĎer je isto potvrĎeno i imenovanjem Vladimira Pavina – tajnika našeg Saveza
počasnim članom Europskog saveza, a isto nije navedeno u izvješću o radu.
Boris Cebović – smatra da bi trebalo biti intenzivnijeg kontaktiranja predsjednika i
tajnika sa udrugama.
- Nema dovoljno kontakta i angaţmana po pitanju autohtonih pasmina.
- Predsjednici pojedinih odbora bi trebali podnijeti svoja izvješća
Ţeljko Šerepac – Ima još prostora i mogučnosti za poboljšanje rada Hrvatskog saveza.
Prihvaća primjedbe i primjećuje da je Izvršni odbor odrţavao redovito sjednice, no često
puta su izostali prijedlozi i pojedini članovi Izvršnog odbora nisu davali svoj doprinos.
Kao predsjednik je obilazio sve udruge gdje su ga pozvali i to uglavnom o vlastitom
trošku. Sve aktivnosti predsjednika i duţnosnika, odnosno članova izvršnog odbora je
dogovarano na sjednicama Izvršnog odbora i ostalih odbora.
Predstavnik TUROPOLJE – ţeli znati koliko je sjednica odrţao Izvršni odbor, gdje su
odrţane i tko je bio odsutan.
Vladimir Pavin – podnosi detaljan izvještaj o svim odrţanim sjednicama izvršnog
odbora, gdje su odrţane i tko je bio odsutan. TakoĎer se osvrće na neaktivnost pojedinih
članova Izvršnog odbora koji u svom mandate čak niti jedn puta nisu uzimali riječ u
diskusijama, davali prijedloge ili aktivno sudjelovali.

Posebno napominje da je kao tajnik poslao svim udrugama evidencijske kartone da se
dostave podaci o udruzi i duţnosnicima udruge, adrese, brojevi telefona i ostalo, zbog
pračenja promjena. Odazvalo se 40 udruga, a 35 udruga nije dostavilo svoje podatke.
Mihajlo Klobučar – o radu Saveza se osvrče kritički. Skupština je donosila odreĎene
odluke vezano za odrţavanje izloţbi specijalki. Pojedine udruge su kršile odluke
Skupštine. To nije navedeno u izvješćima. Smatra da je to omalovaţavanje odluka
Skupštine. Traţi objašnjenje predsjednika.
Ţeljko Šerepac – Istina je da je Skupština donijela odluku da se udruge moraju
konzultirati o organizaciji specijalnih izloţbi sa klubovima, ali su to pojedine udruge
kršile. Isto prihvaća kao kritiku i ispričava se u ime Izvršnog odbora.
Fadil Brkić – Pohvaljuje rad Izvršnog odbora i Hrvatskog saveza u cjelini. Smatra da je
u proteklom razdoblju učinjeno mnogo i da treba i dalje tako nastaviti s radom.
Na upit predsjednika radnog predsjedništva o daljnjim diskusijama, nije bilo više
prijava te je izvješće o radu Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih ţivotinja za
proteklo izvještajno razdoblje stavljeno na glasanje.
Izvješće je prihvaćeno sa 97 glasova, protiv je bilo 5 delegata i 1 delegat suzdrţan.
Izvješće je prilog ovom zapisniku.
b. ) - Izvješće o radu Zbora sudaca Hrvatskog saveza
Predsjednik Ţ. Šerepac je otvorio raspravu po predočenom izvješću.
M. Pavišić – Ponovo naglašava ponašanje predsjednika Zbora sudaca na Drţavnoj
izloţbi u Bjelovaru. TakoĎer navodi neprimjerene – sramotne izjave perdsjednika zbora
sudaca na izloţbi u Velikoj Gorici, vezano za suĎenje.
B. Cebović – Vezano za način suĎenja pojedinih sudaca i propuste postavlja pitanje što je
sa sankcioniranjem sudaca. Iz izvješća se ne vidi što je u činjeno i kako. Postavlja pitanje
što će biti sa sucem Šimunovićem i do kada traje suspenzija.
M. Mišir – Snmatra da ima dosta poteškoća u radu sudaca. Pojedini suci ocjenjuju
eksponate po katalogu.
Ţ. Antonić – Skreće paţnju na nepravilan način obraćuna naknade za suĎenje i putne
troškove – kilometre.
K. Safundţić, predsjednik zbora sudaca – na sva postavljena pitanja dati će se pisani
odgovor. No način diskusije pojedinaca na račun kluba uzgajivaća kukmaste kokoši je
uvreda klubu. Pojedine tvrdnje nisu točne. Zbog eventualne osobne uvrede upućuje svoju
ispriku. Sam je autor standarda u peradarstvu i uloţio je mnogo truda i vremena da se to
postigne , te smatra da ispravno postupa kod kritike i objašnjavanja ocjenjivanja
pojedinih eksponata.
Za suspenziju Šimunovića, objašnjava da je u ingerenciji predsjedništva Zbora sudaca.
Dobiveno je očitovanje Šimunovića, te će se na slijedećoj sjednici donijeti odluka.
Pitanju rada sudaca, osobito ponašanju pojedinih sudaca, treba prići odgovorno i sve
primjedbe rješavati na sjednicama Zbora sudaca.
Pošto nije bilo više prijava za diskusiju, predsjednik radnog predsjedništva je stavio na
glasanje izvješće o radu Zbora sudaca.
Izvješće je prihvaćenosa sa 99 glasova i 4 suzdrţana glasa. Protiv nije nitko glasovao.

c.) - Blagajničko izvješće
Predsjednik Šerepac otvara diskusiju o blagajničkom izvješću.
I. Šoltić - Od strane blagajnika je poslano pismo – upozorenje o otvorenim stavkama na
teret nekih udruga, a udruge su uredno podmirile svoje obveze. Postavlja pitanje
blagajniku kako to moţe biti a da se isto zapravo u blagajničkom izvješću ne vidi,
odnosno kako moţe biti dugovanje a isto je uredno plaćeno. Smatra da je voĎenje
blagajne loše.
J. Šimunović – Obavio je analizu unazad nekoliko godina i utvrdio da se radi o
dugovanju pojedinih udruga u iznosu od 13.515,00 kuna, što se odnosi uglavnom na
udruge koje su prestale s radom. Otvorena stavka – to je smatrao kao poziv da se
predstavnik pojedine udruge javi te da se usuglase dugovanja i plačanja. Tko je dobio
takav dopis trebao se javiti blagajniku te bi isto bilo otklonjeno.
I. Šoltić – nije zadovoljan odgovorom.
D. Konjević – Treba uvesti plačanje po ispostavljenom računu, pa ne bi bilo nejasnoće i
nesporazuma.
B. Cebović - Postavlja pitanje vezano za ispostavljanje računa, što je s PDV-om. Isto
tako pita što je s obraćunom PDV-a za prstenje i časopis – bilten.
D. Biličić - Objašnjava da Hrvatski savez moţe izdavati i prodavati svojim članovima
bilten bez PDV-a , ali ne moţe preprodavati prstenje. Eventualno bi se moglo isto
postaviti kao davanje usluge svojim članovima.
Ţ. Šerepac - PotvrĎuje iskaz Biličića, objašnjava način nabavke prstenja te predlaţe da
se isto stručno razmoti te da se donesu odgovarajuće odluke na razini Hrvatskog saveza.
Predstavnik Borova – skreće pozornost na obračun putnih troškova sucima. Putni
troškovi se mogu obračunavati samo članovima udruge a ne drugim osobama.
Pošto nije bilo više prijava za diskusiju, predsjednik radnog predsjedništva je stavio na
glasanje blagajničko izvješće.
Izvješće je prihvaćenosa sa 94 glasa, 5 glasova je protiv i 5 suzdrţanih glasova.
d. ) - Izvješće nadzornog odbora
Predsjednik Šerepac otvara diskusiju o Izvješću nadzornog odbora.
M. Pavišić – smatra da nadzorni odbor nije postupio sukladno odredbama Statuta
Hrvatskog saveza. Nisu kooptirani novi članovi koji su trebalio biti.
Predmetno izvješće je stavljeno na glasanje.
Izvješće je prihvaćeno sa 84 glasa, 12 glasova je protiv i 7 suzdrţanih glasova.
e. ) - Izvješće o 22. Drţavnoj izloţbi u Bjelovaru
Predsjednik Šerepac otvara diskusiju o Izvješću o 22. Drţavnoj izloţbi u Bjelovaru.
Ţ. Šerepac – Zahvaljuje udruzi iz Bjelovara i svim članovima koji su sudjelovali na
izloţbi i pomagali pri organizaciji. Postavlja pitanje vezano za izlaganje – koliko članova
nije izlagalo na drţavnim izloţbama i koliko nema niti namjeru izlagati u budućnosti?

D. Biličić - U ime organizatora zahvaljuje svima koji su doprinjeli svojim radom i
zalaganjem da je izloţba uspješno organizirana.
K. Safundţić - Daje detaljno objašnjenje vezano za upućene primjedbe na njega i
Pavina i smatra da je bilo sve učinjeno u dogovoru s organizatorom.
B. Cebović - Upućuje primjedbu da ništa ne bi trebalo biti vaţnije od drţavne izloţbe.
Predmetno izvješće je stavljeno na glasanje.
Izvješće je prihvaćeno sa 101 glasom i 2 suzdrţana glasa.
f. ) - Izvješće o 9. Drţavnoj izloţbi mladog uzgoja u Virovitici
Diskusija po ovoj točki nije bilo te je predočeno izvješće prihvaćeno jednoglasno.
Točka 7. - Prije stavljanja na glasovanje o razrješnici izvršnih tijela i duţnosnika
Hrvatskog saveza, predsjedavajući radnog predsjedništva I. Vrbat je rakao da ovaj izvršni
odbor s predsjednikom i tajnikom je u protekla dva mandata učinio vrlo mnogo. Zato ga
čudi kako je već više mjeseci voĎena vrlo prljava kampanja protiv duţnosnika s ciljem da
ih se omalovaţi i zauzme njihova mjesta untaoč dobrom i kvalitetnom radu.
Ţeljko Šerepac – ţeli se obratiti delegatima posljedni puta kao predsjednih Hrvatskog
saveza u proteklom mandate, s napomenom da se zahvaljuje svima s kojima je suraĎivao
te da su duţnosnici radili onako kako su znali i mogli u odreĎenim okolnostima. Novom
rukovodstvu ţeli više aktivnosti, volje i ţelje za uspješan rad.
Vladimir Pavin – U svom obračanju delegatima je dao presjek svog višegodišnjeg
volonterskog i u zadnja tri mandata profesionalnog rada na mjestu tajnika Hrvatskog
saveza. Osvrnuo se na zatečeno stanje prije mnogo godina, istaknuo niz poteškoća i
uspjeha u dugogodišnjem radu te dao svoju viziju nastavka rada u Hrvatskom savezu.
Isto izvješće i izlaganje je u prilogu ovog zapisnika.
Nakon naprijed navedenih izlaganja jednoglasno je prihvaćeno razrješenje
članova izvršnog odbora i duţnosnika Hrvatskog saveza.
Točka 8. – Bivši predsjednik Ţeljko Šerepac je dao objašnjenje da Izvršni odbor na
svojoj zadnjoj sjednici nije mogao usuglasiti prijedlog za članove novog Izvršnog odbora
zbog činjenice da su članovi iz udruga sa područja sjevero- zapadne Hrvatske dali
prijedlog novog Izvršnog odbora sa 9 članova iz njihovog područja. Tako bi svi ostali bili
zastupljeni sa 6 članova, što je ne prihvatljivo.
D. Biličić - smatra da je Izvršni odbor imao prijedlog, te stoga predlaţe istu listu kako
slijedi:
LISTA 1.
1. – M. Zvonar – MeĎimurska lastavica, 2. – I. Kralj – Varaţdin, 3. – I. Šoltić – Nedelišće,
4. – D. Biličić – Bjelovar, 5. – M. Pavišić – Velika Gorica, 6. – F. Brkić – Zagreb,
7. - S. Tisanić – Zabok, 8. – D. Palinkaš – Rijeka, 9. - Ţ. Marušić – Kutina, 10. –
Ţ.Šerepac – Virovitica, 11. – V. Pavin – Donji Miholjac, 12. - K. Safundţić – Slav. Brod,
13. – D. Kordić – Vinkovci, 14. – A. Sović – Baranja, 15. –J. Šimunović – King klub.
Ţ. Šerepac - kao bivši predsjednik predlaţe nove članove Izvršnog odbora jednolično
zastupljene iz svih krajeva, kako slijedi:

LISTA 2.
1. – F. Brkić – Zagreb, 2. – A. Sović – Baranja, 3. – Ţ. Marušić ( Kutina ), 4. – T. Perić –
Đakovo, 5. – B.Lončar – Ivanec, 6. – D. Biličić – Bjelovar, 7. – V. Pavin – Donji
Miholjac, 8. – M. Klobučar – Sisački prevrtač, 9. – I. Šoltić - Nedelišće , 10. – Ţ. Šerepac
– Virovitica,11. – G. Vučković – Borovo, 12. – M. Zvonar – MeĎimurska lastavica,
13. – D. Krešić – Zagrebački prevrtač, 14. - M. Pavišić – Velika Gorica, 15. – D. Kordić
– Vinkovci.
.
M. Pavišić - ispred udruga iz sjevero-zapadne hrvatske daje slijedeći prijedlog za
članove Izvršnog odbora:
LISTA 3.
1. – M. Radović – Virovitica, 2. - T. Perić – Đakovo, 3. – A. Sović – Baranja, 4. – S.
Miljanović – Pitomača, 5. – J. Borić – Kutina, 6. – Ţ.Ţiviica – Čazma, 7. – T. Pedić –
Zadar, 8. – M. Puškarić - Slunj, 9. – Đ. Jelinić – Labin, 10. - F. Brkić – Zagreb, 11. – I.
Kralj – Varaţdin, 12. – M. Zvonar – MeĎimurska lastavica, 13. – I. Šoltić – Nedelišće, 14.
– D. Biličić – Bjelovar, 15. – M. Pavišić – Velika Gorica.
Pošto nije bilo više prijedloga, predloţene tri liste su stavljene na glasanje.
Lista 1. – Bilićić Draţena - 8 glasova
Lista 2. – Ţeljka Šerepca - 47 glasova
Lista 3. - Mihael Pavišića - 38 glasova - 1 delegat je bio suzdrţan a 9 delegata se nisu
izjašnajvali.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakon provedenog glasovanja utvrĎeno je das niti jedna lista nije imala nadpolovićnu
većinu te se ušlo u drugi krug glasovanja sa drugom i trećom listom koje su imale više
glasova od prve liste.
Lista 2. – Ţeljka Šerepca – 55 glasova
Lista 3. – n. Pavišića – 47 glasova – 1 delegat je bio suzdrţan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifikacijska komisija je utvrdila da je nadpolovićnom većinom s 55 glasova – za,
s 47 glasova – protiv i 1 suzdrţan glas, LISTA 2. dobila povjerenje od ukupno 103
delegata.
Novi Članovi izvršnog odbora su :
1. – F. Brkić – Zagreb, 2. – A. Sović – Baranja, 3. – Ţ. Marušić ( Kutina ), 4. – T.
Perić – Đakovo, 5. – B. Lončar – Ivanec, 6. – D. Biličić – Bjelovar, 7. – V. Pavin –
Donji Miholjac, 8. – M. Klobučar – Sisak, 9. – I. Šoltić - Nedelišće , 10. – Ţ. Šerepac
– Virovitica,11. – G. Vučković – Borovo, 12. – M. Zvonar – MeĎimurska lastavica,
13. – D. Krešić – Zagrebački prevrtač, 14. - M. Pavišić – Velika Gorica, 15. – D.
Kordić – Vinkovci.
Nakon provedenih izbora novoizabrani Izvršni odbor je odrţao svoju 1. sjednicu i na istoj
dao skupštini prijedlog za izbor duţnosnika Hrvatskog saveza koji su i izabrani većinom
glasova kako slijedi:
1. Predsjednik Hrvatskog saveza – Ţeljko Šerepac – 65 glasova,
2. Dopredsjednici : Mihajlo Klobučar i Ivica Šoltić – 57 glasova,

3. Tajnik Hrvatskog saveza – Vladimir Pavin – 81 glas,
4. Blagajnik Hrvatskog saveza – Draţen Biličić – 85 glasova
Članovi nadzornog odbora :
1. – Davor Konjević - predsjednik,
2. – Ivica Kralj - član
3. – Stjepan Tisanić - član.
Predsjednici pojedinih odbora su:
1. - Vladimir Pavin – odbor za golubarstvo,
2. - Krešimir Safundţić – odbora za peradarstvo,
3. - Tomislav Kapitan – odbor za kuničarstvo,
4. - Miljenko Zvonar – odbor za ptičarstvo,
5. - Ivica Šoltić – odbora za hrvatske pasmine
Predsjednici standard komisija su:
1. – Ţeljko Šerepac – za golubarstvo,
2. – Draţen Biličić – za peradarstvo,
3. – Ţeljko Marušić – za kuničarstvo,
4. – Draţen. Dokletal – za ptičarstvo
Točka 9. – O programu rada za buduće jednogodišnje razdoblje je govorio predsjednik
Ţeljko Šerepac. Nastavlja se kontinuitet rada Hrvatskog saveza s naglaskom na daljnjem
razvoju i ferifikaciji autohtonih hrvatskih pasmina. Cijeli program rada je prilog ovom
zapisniku.
Predočeni program rada je stavljen na glasanje. Prihvaćen je sa 102 glasa i 1 suzdrţanim
glasom.
Točka 10. – U samom dnevnom redu su već najavljene kandidature za organizaciju
redovitih drţavnih godišnjih izloţbi kako slijedi:
a.) – 23. Drţavna izloţba u Virovitici,
b.) – 10. Drţavna izloţba hrvatskih pasmina u Varaţdinu,
c.) – 10. Drţavna izloţba mladog uzgoja u Bjelovaru,
Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
Točka 11. – Predsjednik radnog predsjedništva je uručio nagrade najuspješnijim
udrugama za sudjelovanje, izlaganje i postignute rezultate na godišnjoj izloţbi u
Bjelovaru, a to su:
1.) – Mali uzajatelj – Bjelovar – 8938,50 bodova
2.) - Udruga uzgajatelja malih ţivotinja Nedelišće – 8887 bodova
3.) – Udruga Golub – Virovitica – 8863 bodova
Za proslavu i obiljeţavanja obljetnica rada i djelovanja predsjednik radnog predsjedništva
je podjelio zahvalnice Hrvatskog saveza slijedećim udrugama:
1.) – Udruga Slavuj – Beljevina – 10 godina

2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

– Udruga Turopolje – Turopolje – 10 godina
– Udruga Nova Gradiška – 30 godina
– Udruga Kriţevci – 40 godina
– Udruga Slavuj Vinkovci – 20 godina
– Sondeverein der Zuchter der Sisak Roller – 10 godina

Predsjednik Zbora sudaca Krešimir Safundţić je dao pismeni prijedlog za promicanje
sudaca ocjenjivača u više rangove, sukladno odredbama Statuta i Pravilnika. Prijedlog je
stavljen na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. Popis promaknutih sudaca je prilog ovom
zapisniku.
Točka 12. – Pod točkom – Razno – nije bilo posebnih pitanja, prijedloga i komentara te
je predsjednik radnog predsjedništva zaključio rad godišnje izvještajne i izborne
Skupštine Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih ţivotinja u Bjelovaru u 14,30 sati.
Zapisničar :
Miroslav Černoga
--------------------------

Ovjerovitelji zapisnika:
Ţeljko Antonić
------------------------------Novica Gajić
--------------------------------

