
 

Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza  na temelju  članka 42. Statuta Hrvatskog kinološkog 

saveza, na sjednici   01. 07.   2016.  donosi 

 

P R A V I L N I K 

o Nagradi Hrvatskog kinološkog saveza za životno djelo u uzgoju  

„mag.Ratimir Orban“ 
 

Članak 1 

Hrvatski kinološki savez ustanovljava i dodjeljuje Nagradu Hrvatskog kinološkog saveza za 

životno djelo „mag.Ratimir Orban“. Ova nagrada dodjeljuje se  za životno djelo na području 

uzgoja pasa članovima Hrvatskog kinološkog saveza. 

 

Članak 2 

Nagrada je izrađena kao reljef. Veličina nagrade je 40 x 24 cm. U sredini se nalazi ženka 

neodređene pasmine u prednjem ležećem položaju glavom okrenuta u lijevo. Uz nju se nalaze 

tri štenca od kojih se jedan nalazi u sjedećem položaju ispred ženke, drugi u sjedećem položaju 

uz lijevi bok ženke okrenut glavom prema naprijed, a treći u stojećem položaju uz stražnju lijevu 

nogu ženke okrenut glavom prema naprijed.  

 

Članak 3 

Nagrada za životno djelo se dodjeljuju uzgajivačima koji su članovi Hrvatskog kinološkog saveza 

kao izraz posebnog priznanja za uspjehe postignute u području uzgoja pasa. 

 

Članak 4 

Godišnje se može dodjeliti najviše tri nagrade za životno djelo. 

 

Članak 5 

Nagrada za životno djelo se može dodjeliti članu koji ispunjava sljedeće uvjete : 

1. neprekinuto trajanje članstva u vremenu od 30 godina 

2. uzgojeno najmanje 15 legala 

3. konstantni uspjesi u bilo kojoj kinološkoj djelatnosti na svjetskom i europskom nivou 

ostvareni sa psima  iz vlastitog uzgoja. 

 

 

 



Članak 6 

Uz uvjete navedene u članku 5 naročito će se vrednovati uspjesi postignuti : 

1. trajnu vrijednost koju je uzgajivač vlastitim uzgojem  ostavio na nivou Hrvatske  

2. trajnu vrijednost koju je uzgajivač vlastitim uzgojem  ostavio na međunarodnom nivou  

 

 

 

Članak 7 

Predložene osobe za nagradu za životno djelo mogu biti samo one osobe koje su uz 

zadovoljavanje prije određenih uvjeta svojim kinološkim djelovanjem ostavile trajan trag u 

Hrvatskoj kinologiji. 

 

Članak 8 

Nagrada za životno djelo predlaže i dodjeljuje Izvršni odbor Hrvatskog kinološkog saveza.  

 

Članak 9 

Nagrada za životno djelo uručuju se nagrađenima na svečani način, na najznačajnim 

priredbama po mogućnosti onih vrsta kinoloških manifestcacija iz kojeg područja nagrađenii 

dolazi.  

Imena nagrađenih objavljuje se u službenom glasilu HKS-a. 

 

Članak 10 

Hrvatski kinološki savez vodi evidenciju dodijeljenih nagrada. 

 

Članak 11 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

         Predsjednik  

        Hrvatskog kinološkog saveza 

            Branko Šare 


