КИНOЛОШКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Владимира Роловића 6Б
БАЊА ЛУКА
тел. 051/381-226
Управни одбор Кинолошког савеза Републике Српске на основу члана 47. Статута
Кинолошког савеза Републике Српске, на сједници одржаној 14.03.2016. године у
Бања Луци, доноси:
ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА
Члан 1.

Кинолошки савез Републике Српске (у даљем тексту: КСРС), установљава и додјељује
признања и одликовања за заслуге на подручју кинологије.
Признања и одликовања из претходног става су:
- Златно одликовање КСРС,
- Сребрено одликовање КСРС,
- Бронзано одликовање КСРС,
- Златна повеља КСРС,
- Сребрена повеља КСРС,
- Бронзана повеља КСРС,
- Захвалница КСРС,
Члан 2.

Златно одликовање КСРС је округлог облика, промјера 30мм.
Одликовање је позлаћено, вањски руб је омеђен ловоровим вијенцем који је у горњој
половини прекинут почетним ћириличним словима КСРС (К С Р С). У средини
одликовања су главе Српског гонича и Југословенског овчрског пса - Шарпланинца.
С друге стране одликовања налази се сигурносна копча.
Сребрно одликовање КСРС је по облику и садржају исто као и златно одликовање,
с разликом да је ово одликовање посребрено.
Бронзано одликовање КСРС је по облику и садржају исто као и златно
одликовање, с разликом да је ово одликовање преливено бронзом.
Члан 3.

Златно, сребрно и бронзано одликовање прати одговарајућа повеља.
Повеља из претходног става је величине 210х297мм, израђена на квалитетном папиру
дебљине 250гр/м2, са основном бојом/преливом златне, сребрне или бронзане боје.
Повеља траба да има правоугаони обруб од вијенца ловора, са знаком КСРС, КСуБиХ
и ФЦИ у горњем дијелу, стилизованим главама Српског гонича и Југословенског
овчрског пса - Шарпланинца, називом одликовања (златно, сребрно или бронзано),
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именом (именом оца) и презименом одликованог физичког лица, односно називом
одликованог правног лица и следећим текстом: За изузетне заслуге за развој
кинологије у Републици Српској и Босни и Херцеговини, те бројем и датумом,
потписом и печатом КСРС.
Члан 4.

Златна повеља КСРС се ради на посебо квалитетном папиру златне боје дебљине
300гр/м2, димензија 40x29цм.
Повеља траба да има правоугаони обруб од вијенца ловора, са знаком КСРС, КСуБиХ
и ФЦИ у горњем дијелу, стилизованим главама Српског гонича и Југословенског
овчрског пса - Шарпланинца, називом Златна повеља Кинолошког савеза Републике
Српске, именом (именом оца) и презименом одликованог физичког лица, односно
називом одликованог правног лица и следећим текстом: За изузетне заслуге за
развој кинологије у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
Сребрна повеља КСРС је иста као и Златна повеља КСРС, с тим да је урађена на
папиру сребрне боје.

Бронзана повеља КСРС је иста као и Златна повеља КСРС, с тим да је урађена на
папиру бронзане боје.
Члан 5.

Захвалница КСРС је по садржају иста као Златна повеља КСРС, с тим да је рађена на
квалитетном папиру бијеле боје, дебљине 250гр/м2 и димензија 210х297мм.
Члан 6.

КСРС једном годишње, најприкладније на годишњим скупштинама, организује
проглашење најуспјешнијих паса, са освојеним
највећим бројем титула и
кандидатура на кинолошким манифестацијама (Top ten).
Избор и награђивање за Top ten, врши се у складу са посебним правилником који
доноси УО КСРС.
Члан 7.

Признања и одликовања предвиђена овим Правилником се могу додјелити физичким
или правним лицима, заслужним за развој кинологије у РС и БиХ.
Комисија за додјелу признања
и одликовања врши валоризацију приспјелих
образложених приједлога и њихову класификацију у складу са објективним заслугама.
Комисија из претходног става броји три члана, именује је УО на период од четири
године и одлуке доноси већином гласова.
Члан 8.

Кандидате за одликовања могу предлагати Комисији за одликовања кинолошка
удружења или директно чланови Управног одбора. Приједлог мора бити у писменом
облику, образложен и поткријепљен доказима.
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Комисија за одликовања може и сама кандидовати разиман број лица за додјелу
признања и одликовања уз писмено образожење.
Коначан став спрам поднијетих приједлога од стране Комисије за додјелу признања
заузима УО КСРС.
Члан 9.

Комисија за додјелу признања и одликовања и УО КСРС, признања и одликовања
предлажу и додјељују само лицима са евидентним заслугама за развој кинологије,
водећи рачуна да се признања и одликовања КСРС не девалвирају, како по броју,
тако и по истинским заслугама.
Предложена лица за кинолошка одликовања могу бити само она лица која имају све
етичке и моралне квалитете, лица која нису кажњавана по било ком основу.
Када Управни одбор КСРС оцијени да приједлог за одликовање није основан, одбија
га и у том случају је дужан дати писмено образложење, које се доставља предлагачу.
Члан 10.

Код предлагања лица за признања и одликовања, посебно се води рачуна о:
-

Заслугама, активношћу и резултатима у раду и развоју кинологије у РС,
Заслугама, активношћу и резултатима у раду и развоју кинологије у БиХ,
Заслугама, активношћу и резултатима у раду органа КСРС и КСуБиХ и шире,
Заслугама, активношћу и резултатима у раду и развоју кинологије у локалној
средини, раду матичнног кинолошког удружења, односно кинолошког
удружења као правног лица, развоју кинологије у регији и шире,
Заслугама и резултатима кинолошких судија,
Заслугама и резултатима на одгоју и школовању паса, за постигнуте успјехе на
изложбама, успјеху водича и дресера паса,
Заслугама на стручним едукацијама
из области кинологије, одржаним
семинарима, публикованим стручним радовима, текстовима и сл.,
Осталим заслугама и резултатима рада на пољу кинологије.
Члан 11.

Златно одликовање КСРС се додјељује за посебне заслуге физичким или правним
лицима, чланицама КСРС, односно члановима кинолошких удружења учлањених у
КСРС.
Одликовање из претходног става се може додијелити физичким или правним лицима
које нису чланице КСРС, али имају евидентну заслугу за развој КСРС и кинологије у
РС.
Одредбе претходног става се односе прије свега на друге кинолшке савезе и
појединце у њима, на заслужна министарства и агенције и појединце у њима, на
заслужне локалне заједнице и појединце у њима.
Заслуге предложених за одликовање из овог члана требају имати изузетан значај и
односе се на период од најмање 10 година.
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Сребрно одликовање КСРС се додјељује за посебне заслуге физичким или правним
лицима, чланицама КСРС, односно члановима кинолошких удружења учлањених у
КСРС.
Одликовање из претходног става се може додијелити физичким или правним лицима
које нису чланице КСРС, али имају евидентну заслугу за развој КСРС и кинологије у
РС.
Одредбе претходног става се односе прије свега на друге кинолшке савезе и
појединце у њима, на заслужна министарства и агенције и појединце у њима, на
заслужне локалне заједнице и појединце у њима.
Заслуге предложених за одликовање из овог члана требају имати изузетан значај и
односе се на период од најмање 7 година.
Члан 13.

Бронзано одликовање КСРС се додјељује за посебне заслуге физичким или правним
лицима, чланицама КСРС, односно члановима кинолошких удружења учлањених у
КСРС.
Одликовање из претходног става се може додијелити физичким или правним лицима
које нису чланице КСРС, али имају евидентну заслугу за развој КСРС и кинологије у
РС.
Одредбе претходног става се односе прије свега на друге кинолшке савезе и
појединце у њима, на заслужна министарства и агенције и појединце у њима, на
заслужне локалне заједнице и појединце у њима.
Заслуге предложених за одликовање из овог члана требају имати изузетан значај и
односе се на период од најмање 5 година.
Члан 14.

Златна повељу КСРС се додјељује за посебне заслуге физичким или правним
лицима, чланицама КСРС, односно члановима кинолошких удружења учлањених у
КСРС.
Одликовање из претходног става се може додијелити физичким или правним лицима
које нису чланице КСРС, али имају евидентну заслугу за развој КСРС и кинологије у
РС.
Одредбе претходног става се односе прије свега на друге кинолшке савезе и
појединце у њима, на заслужна министарства и агенције и појединце у њима, на
заслужне локалне заједнице и појединце у њима, на заслужне ловачке савезе и
ловачка удружења и појединце у њима, те друга заслужна правна или физичка
лица.
Заслуге предложених за одликовање из овог члана требају имати изузетан значај и
односе се на период од најмање 5 година.
Члан 15.
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Сребрна повеља КСРС се додјељује за посебне заслуге физичким или правним
лицима, чланицама КСРС, односно члановима кинолошких удружења учлањених у
КСРС.
Одликовање из претходног става се може додијелити физичким или правним лицима
које нису чланице КСРС, али имају евидентну заслугу за развој КСРС и кинологије у
РС.
Одредбе претходног става се односе прије свега на друге кинолшке савезе и
појединце у њима, на заслужна министарства и агенције и појединце у њима, на
заслужне локалне заједнице и појединце у њима, на заслужне ловачке савезе и
ловачка удружења и појединце у њима, те друга заслужна правна или физичка
лица.
Заслуге предложених за одликовање из овог члана требају имати изузетан значај и
односе се на период од најмање 4 године.
Члан 16.

Бронзана повеља КСРС се додјељује за посебне заслуге физичким или правним
лицима, чланицама КСРС, односно члановима кинолошких удружења учлањених у
КСРС.
Одликовање из претходног става се може додијелити физичким или правним лицима
које нису чланице КСРС, али имају евидентну заслугу за развој КСРС и кинологије у
РС.
Одредбе претходног става се односе прије свега на друге кинолшке савезе и
појединце у њима, на заслужна министарства и агенције и појединце у њима, на
заслужне локалне заједнице и појединце у њима, на заслужне ловачке савезе и
ловачка удружења и појединце у њима, те друга заслужна правна или физичка
лица.
Заслуге предложених за одликовање из овог члана требају имати изузетан значај и
односе се на период од најмање 3 године.
Члан 17.

КСРС годишње може додијелити највише по два златна, сребрна и бронзана
одликовања.
КСРС годишње може додијелити највише по три златне, сребрне и бронзане повеље.
КСРС годишње може додијелити највише десет захвалница КСРС.
Изузетно, у годимама десетогодишњег јубилеја КСРС, КСРС може додијелити и већи
број признања и одликовања заслужним лицима и то највише до двоструког броја
предвиђеног за годишња признања и одликовања.
Члан 18.

Комисија за признања и одликовањаиз је дужна сваки приједлог узети у обзир и
проучити га, упоредити га са захтјевима из овог Правилникоа, те доставити УО КСРС
свој извјештај са образложењем и посебним освртом да ли је приједлог основан или
није, те предложити врсту и број признања и одликовања.
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У правилу, додјела златног одликовања може услиједити најраније пет година након
додијеле сребреног одликовања, додјела сребреног одликовања може услиједити
најраније пет година након додјеле бронзаног одликовања.
Изузетно, УО може за посебне заслухе рокове из претходног става скратити на три
године.
Члан 20.

У правилу, додјела златне повеље може услиједити најраније три године након
додијеле сребрене повеље, додјела сребрене повеље може услиједити најраније три
године након додјеле бронзане повеље.
Изузетно, УО може за посебне заслухе рокове из претходног става скратити на двије
године.
Члан 21.
Захвалнице КСРС УО може додијелити за најмање трогодишњи континуиран рад у
области кинологије или за једнократне изузетне заслуге правних лица.
Члан 22.

Одликовани не може бити два пута одликован истим одликовањем.
Члан 23.

Кинолошка признања и одликовања се уручују по правилу на свечани начин, у
пригодним приликама, а најкасније шест мјесеци од одлуке УО и установљења
одликовања и признања.
Одликованим се заједно са признањима и одликовањима уручује одлука о додјели
признања и одликовања, која им омогућава права истицања или ношења признања
и одликовања.
Члан 24.

Одликовања и признања се додјељују за минуле заслуге и у правилу се парвоснажне
одлуке УО не могу оспоравати нити признања и одликовања одузимати.
Изузетно, уколико је признање додјељено на основу нетачних улазних података, УО
може преиспитати такав захтјев и донијети другачију одлуку.
Члан 25.

Права одликованих је да истичу или носе додјељена одликовања КСРС, односно да
користе и друге бенефиције које одлуком утврди УО КСРС.
Обавезе одликованих су да афирмативно раде на пољу кинологије РС и БиХ, односно
својих матичних цјелина, да чувају и штите дигнитет КСРС и његових чланица, да у
границама могућности дају даљи допринос у развоју кинологије РС.
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Члан 26.

Кинолошки савеза Републике Српске води евиденцију додјељених одликовања и то по
одликовањима, носиоцима одликовања и другим параметрима.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин његовог доношења.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
У Бања Луци, 14.03.2016. године
Број: ___________ / 16

Предсједник УО КСРС :

_______________________
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