Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza na temelju stavka 1. članka 40. Statuta Hrvatskog
kinološkog saveza, na sjednici 21. prosinca 2006. donosi

PRAVILNIK
O KINOLOŠKIM ODLIKOVANJIMA
Članak 1
Hrvatski kinološki savez ustanovljava i dodjeljuje za zasluge na području kinologije sljedeća
odlikovanja:
-

srebrno odlikovanje,

-

zlatno odlikovanje i

-

povelja HKS-a.
Članak 2

SREBRNO ODLIKOVANJE je okruglog oblika, promjera 3 cm. Odlikovanje je posrebreno.
Vanjski rub je omeđen tropletom koji je u gornjoj polovici prekinut početnim slovima naziva
Saveza (H K S).
U sredini odlikovanja su dvije glave, posavskog goniča i hrvatskog ovčara. S druge strane
odlikovanja nalazi se sigurnosna kopča.
ZLATNO ODLIKOVANJE po obliku je isto kao i srebrno odlikovanje, s razlikom da je ovo
odlikovanje pozlaćeno.
POVELJA Hrvatskog kinološkog saveza je na posebnom kvalitetnom papiru (kartonu), veličine
40 x 29 cm, u tri boje, s amblemom HKS-a i napisom F.C.I. POVELJA HKS-a. Na četiri kuta su
glave autohtonim pasmina pasa (dalmatinskog psa, posavskog goniča, istarskog oštrodlakog
goniča i hrvatskog ovčara). Na povelji se vide obrisi tlocrta Države, a glave pasa su s obje
strane omeđene klasjem.

Članak 3
Odlikovanja se dodjeljuju članovima kinoloških udruga članica Hrvatskog kinološkog saveza kao
izraz posebnog priznanja za uspjehe postignute u raznim područjima kinologije različitog
značaja. Naročito se dodjeljuju za zasluge na područjima pri uzgoju, odgoju i školovanju pasa,
za postignute uspjehe vodiča, kinoloških sudaca i uopće stručnih kadrova, za stručni rad u
kinološkim udrugama, te za svaku drugu djelatnost koja unapređuje kinologiju. Po značaju
mogu biti zasluge na nivou kinoloških udruga, pojedinih regija, Republike Hrvatske ili druge
države.
Članak 4
Srebrno odlikovanje dodjeljuje se članovima kinoloških udruga čije su zasluge za kinologiju
dugoročne i odnose se na više područja kinologije, odnosno na unapređenje kinologije u
pojedinim regijama ili u Hrvatskoj.
Članak 5
Zlatno odlikovanje dodjeljuje se članovima kinoloških udruga čije su zasluge za unapređenje
kinologije trajne i odnose se na više područja kinologije, odnosno na unapređenje kinologije u
Hrvatskoj ili drugih država.
Članak 6
Povelja HKS-a dodjeljuje se kinološkim i lovačkim udrugama, tvrtkama, ustanovama, zavodima i
drugim institucijama za doprinose na unapređenju kinologije u regijama ili u Hrvatskoj.
Članak 7
Odlikovanja po ovom Pravilniku mogu se dodjeljivati i lovačkim i kinološkim udrugama,
poduzećima, ustanovama, zavodima, političkim i drugim organizacijama i fizičkim licima u
cijelom području Hrvatske koji svojom djelatnošću neposredno ili posredno sudjeluju u vidnom
razvoju kinologije kao cjeline.
Članak 8
Odlikovanja dodjeljuje Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza. Dodjeljivanje odlikovanja kao
izraza priznanja za zasluge treba biti kontinuirano, na način da Izvršni odbor odredi kriterije, kako
po maksimalnoj broju odlikovanih od ukupnog broja članova u određenom vremenskom
razdoblju, tako i odnose pojedinih odlikovanja u ukupnom broju.
U izvanrednim prilikama kod jubileja HKS-a, kinoloških i drugih udruga, uzgajivačnica ili
pojedinaca, Izvršni odbor može odlikovati pojedine osobe, udruge, uzgajivačnice, ustanove i
druge, koji su za kinologiju posebno zaslužni, a nalaze se u svezi s jubilejom ili jubilantom. U
takvim slučajevima Izvršni odbor dodjeljuje odlikovanja bez obzira na broj godina rada na
kinološkom području i uvjeta predviđenih ovim Pravilnikom.

Članak 9
Kandidate za odlikovanja mogu predlagati kinološke udruge Povjerenstvo za odlikovanja
Izvršnog odbora i izravno članovi Izvršnog odbora. Prijedlog mora biti u pismenom obliku,
obrazložen i potkrijepljen dokazima.
Prije odluke o dodjeli odlikovanja, prijedlog mora preispitati posebna komisija koju imenuje
predsjednik saveza. Ova komisija sastoji se od tri člana i ona je pomoćni organ Izvršnog odbora.
Komisija je dužna svaki prijedlog proučiti, uskladiti ga s ovim Pravilnikom i dati Izvršnom odboru
svoj izvještaj s izričitom naznakom da li je prijedlog osnovan ili nije.
Članak 10
Dodjela zlatnog odlikovanja može uslijediti najranije pet godina nakon dodjele srebrnog
odlikovanja.
Članak 11
Odlikovani ne može biti dva puta odlikovan istim odlikovanjem.
Članak 12
Predložene osobe za kinološka odlikovanja mogu biti samo one osobe koja imaju sve etičke i
moralne kvalitete.
Članak 13
Kada Izvršni odbor Saveza ocijeni da prijedlog za odlikovanje nije osnovan odbija ga. Odbijanje
prijedloga treba pismeno obrazložiti.
Članak 14
Kinološka odlikovanja uručuju se odlikovanima na svečani način, primjerice na Skupštini, na
kinološkim priredbama itd. Zajedno s odlikovanjem uručuje se

potvrda koja odlikovanom

omogućava nositi odlikovanje. Imena odlikovanih objavljuje se u glasilu HKS-a «Moj pas».
Članak 15
Hrvatski kinološki savez vodi evidenciju dodijeljenih odlikovanja i to po odlikovanjima i nosiocima
odlikovanja.
Članak 16
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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