
                                Plan rada  
Hrvatskog kluba njemačkih lovnih terijera za 2017. godinu: 
Izvršni odbor HKNJLT je na svojoj 11.sjednici održanoj  26.11.2016. godine u Odri 
Sisačkoj, donio okvirni Plan rada HKNJLT za 2017.godinu, a koji će biti potvrđen i 
usvojen na Redovitoj sjednici Skupštine Kluba 11. ožujka 2017.godine. 
1. HKNJLT, Predsjednik 
Dostavljanje tajniku Međunarodnog saveza za njemačke lovne terijere (IV-DJT) popis 
članova  Kluba za 2016.godinu, a najkasnije do 31.01.2017.godine. 
2.HKNJLT, Podružnice 
Podružnice svoje sastanke i skupove će održavati po ukazanoj potrebi, s tim da 
Godišnji skupove  za 2017.godinu, moraju održati najkasnije do 15.02.2017.godine, 
3. HKNJLT, Predsjednik 
Dostaviti Financijsko izvješće za 2016.godinu na CD-u Ministarstvu financija  preko  
Tvrtke Financijska agencija (Fina), odnosno to je Godišnji financijski izvještaj 
primitaka i izdataka tj. Obrazac: G-PR-IZ-NPF. Navedeni obrazac za 2016. godinu 
predaje se u FINA-u najkasnije do 28. veljače 2017.godine, 
4. HKNJLT, Predsjednik 
Platiti članarinu HKNJLT Međunarodnom savezu za njemačke lovne terijere (IV-DJT)  
za 2017.godinu, prema broju (60x0,50eura=30,00 eura) članova  Kluba za 
2016.godinu, a najkasnije do 28.02.2017.godine. 
5.HKS, zastupnik HKNJLT 
Sudjelovanje naših zastupnika na Redovitoj  sjednici Skupštine Hrvatskog kinološkog 
saveza, 2/2017.godine u Zagrebu 
6.HKNJLT, Izvršni odbor i Podružnica „Zagreb“ 
Održavanje Redovite sjednice skupštine Kluba 11. ožujka 2017. godine,u Jazveniku, 
7.HKNJLT,Podružnica „Srijem“ 
Ispit prirođenih osobina i ocjena oblika za njemačke lovne terijere,“Srijem 2017.“ na 
području Vukovarsko srijemske županije, 25. ožujka 2017. godine. 
8. HKNJLT, Podružnica „Zagreb“ 
Ispit prirođenih osobina i ocjena oblika za njemačke lovne terijere, „Ustrajan 2017.“ 
na području Zagrebačke županije, 26. ožujka 2017. godine. 
9. HKNJLT, Podružnica „Zagreb“ 
Ispit u radu na divlju svinju u gateru za njemačke lovne terijere,  sa dodjelom CACT -
HR kandidature, “Lekenik 2017.” na području Sisačko-moslavačke županije u 
gateru „Borik Lekenički“ u Lekeniku, 23. travnja 2017.godine. 
10. HKNJLT, Podružnica „Zagreb“ 
Središnja Manifestacija Hrvatskog kluba njemačkih lovnih terijera, 
Ocjena oblika sa dodjelom CAC-HR kandidature,“Sisak 2017.“ u Starom Praćnom 
pored Siska na području Sisačko-moslavačke županije, 11.lipnja 2017.godine. 
11.HKNJLT i svaka podružnica u svojoj organizaciji 
Dan Hrvatskoga kluba njemačkih lovnih terijera, odnosno prigodno obilježavanje i 
sjećanje na dan kada je osnovan Klub prije 11 godina,14.07.2006.godine u Zagrebu. 
12.HKNJLT, Podružnica „Srijem“ 
Ocjena oblika za njemačke lovne terijere,”Petrovačka dubrava 2017.” na području 
Vukovarsko-srijemske županije, 22.srpnja 2017.godine. 
13. IV-DJT i Njemački klub za lovne terijere 
23.međunarodni ispit „Rad nakon pucnja“, “Njemačka 2017” u Njemačkoj, Ingolstadt 
(Bayern) u organizaciji Međunarodnog saveza za njemačke lovne terijere, 
(Internationaler Verband für Deutsche Jagdterrier,) i Njemačkog kluba za lovne 



terijer, (Deutscher Jagdterrier-Club e. V., Landesgruppe  Brandenburg) sa sucima iz 
klubova udruženih u Međunarodni savez za njemačke lovne terijere (IV-DJT), gdje 
ćemo organizirano nastupiti kao Klub s Klupskom delegacijom i s našim psima, a u 
sklopu kojega je konferencija  i sjednica Predsjedništva  IV-DJT, 25,26 i 27. kolovoza 
2017. godine. 
14. HKNJLT, Podružnica „Zagreb“ 
Ispit prirođenih osobina i ocjena oblika za njemačke lovne terijere,“Odvažan 2016.“ 
na području Zagrebačke  županije, 17. rujna 2017. godine. 
15.HKNJLT,Podružnica „Srijem“ 
Ispit u rad na divlju svinju u gateru za njemačke lovne terijere, sa dodjelom CACT-HR 
kandidature,”Novi Jankovci 2017.” na području Vukovarsko-srijemske županije, 23. 
rujna 2017. godine. 
16.HKNJLT,Podružnica „Srijem“ 
Ispit prirođenih osobina i ocjena oblika za njemačke lovne terijere,“Jankovci 2017.“ 
na području Vukovarsko srijemske županije,23.rujna 2017.godine. 
17.HKNJLT, Izvršni odbor 
Uputiti pisanu obavijest članovima HKNJLT, koji još nisu platili članarinu za 
2017.godinu,a najkasnije  do 01.12.2017.godine, ito svim članovima Kluba iz 2016. 
godine , koji do tada nisu platili članarinu za 2017.godinu, da to moraju učiniti 
najkasnije do 31.12.2017.godine ili će biti brisani iz evidencije članstva u HKNJLT sa 
31.12.2016.godine. 
18. HKNJLT, Izvršni odbor 
Najkasnije do 15.12.2017. godine, uputiti čestitke svim članovima Kluba za Božić i 
novu godinu, a u prilogu: Kalendar  manifestacija HKNJLT za 2018.godinu, Naknade 
za sudjelovanje na Klupskim manifestacijama u 2018.godini, eventualno i uplatnicu 
za plaćanje članarine  za 2018.godinu. 
19.HKNJLT, Izvršni odbor 
Održati  će sjednice Izvršnog odbora HKNJLT, koje se održavaju najmanje četiri puta 
u tijeku jedne kalendarske godine ito u veljači , svibnju, kolovozu i studenom 
mjesecu. 
20. HKNJLT, Izvršni odbor 
Pristupiti osnivanju Podružnica HKNJLT  u onim područjima Republike Hrvatske, gdje 
do sada nisu osnovane, a što je trajna i važna zadaća za razvoj Kluba,  
21.HKNJLT, Izvršni odbor 
Imenovanje povjerenika kluba u onim dijelovima Republike Hrvatske gdje nema još 
deset članova za osnivanje podružnice Kluba. 
22.HKNJLT, Podružnice 
Organizacija stručnih predavanja po podružnicama iz kinologije i preventivnih mjera u 
zaštiti pasa od nametnika i prijenosnih bolesti. 
23.HKNJLT ,Stegovni sud i Nadzorni odbor 
Održavanje sjednica Stegovnog suda i Nadzornog odbora po ukazanoj potrebi. 
24.HKNJLT, Svi članovi 
Dodatno angažiranje svih članova Kluba kako bi i ostali uzgajivači njemačkih lovnih 
terijera u Hrvatskoj, pristupili u Klub. 
25.HKNJLT, Svi članovi 
Dodatno angažiranje svih članova Kluba u promidžbi Kluba i pasmine njemački lovni 
terijer u lovačkim krugovima  u životnim i radnim sredinama. 
26.HKNJLT, Izvršni odbor i Predsjednik 
Pokušati inicirati i organizirati Koordinaciju predsjednika hrvatskih pasminskih 
klubova lovno uporabljivih pasa, a poradi lakšeg  rješavanja zajedničkih problema. 



Napomena: 
1.Navedeni Prijedlog plana rada HKNJLT za 2017.godinu, odnosno njegove 
segmente, a koji se odnose isključivo na pojedinu podružnicu, dotične podružnice  
moraju razmotriti i usvojiti na Godišnjim skupovima podružnica,  najkasnije do 
15.02.2017.godine. 
2.Izvršni odbor HKNJLT će predmetni Plan također razmotriti na svojoj 12.sjednici 
18.02.2017.godine u Lužanima, te će ga predložiti Skupštini na usvajanje. 
3.Članovi Kluba će također predmetni Plan razmotriti u usvojiti u cijelosti na Redovitoj 
sjednici skupštine 11.03.2017.godine u Jazveniku, 
4.Mole se svi vlasnici njemačkih lovnih terijera koji su zainteresirani za prijaviti pse za 
pojedinu manifestaciju, da to učine što prije kontaktom sa pročelnikom podružnice 
koja je organizator, a  kako bi mogli planirati broj sudaca  i  na vrijeme rezervirati 
suce iz inozemstva. 
 


