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Temelju članka 51. Statuta Hrvatskog kinološkog saveza, Povjerenstvo za rad sportskih 
pasmina pasa, na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu  17.6. 2020.  donijelo je  
 
 

Pravilnik  
o radu Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa 

 
 

Članak 1. 
Pravilnikom o radu Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa,(u daljnjem tekstu Pravilnik) 
reguliraju se pitanja sastava, nadležnosti, djelokruga i načina rada Povjerenstva za rad 
sportskih pasmina pasa (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) Hrvatskog kinološkog saveza (u 
daljnjem tekstu HKS). 
 
 

Članak 2. 
Povjerenstvo je stručno tijelo HKS-a. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Izvršni 
odbor  na osnovu njihovih rezultata i potrebe kinološkog razvoja  u svim dijelovima Republike 
Hrvatske. Povjerenstvo je samostalno u donošenju odluka iz djelokruga rada u području svojeg 
djelovanja. 
 
 

Članak 3. 
Povjerenstvo broji pet članova, a po potrebi Izvršni odbor može svojom odlukom  povećati 
broj članova.  
Radi učinkovitosti Povjerenstvo može formirati trajne i privremene komisije te radne skupine 
s potrebnim brojem članova.  
 
 

Članak 4.  
Povjerenstvo radi u sjednicama.  
Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva, po potrebi.  
Sjednice se mogu održavati putem e-pošte i telefona.  
Povjerenstvo predlaže pravilnike, donosi odluke i zaključke iz djelokruga rada sportske radne 
kinologije. 
Povjerenstvo odluke donosi većim brojem glasova. 
Kvorum Povjerenstva čini natpolovična većina broja članova. Odluke se donose natpolovičnom 
većinom svih glasova članova Povjerenstva. 
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik koji se arhivira u pismohrani Povjerenstva.  
Po potrebi kopijom zapisnika izvješćuje se Izvršni odbor ili zainteresirani klubovi/udruge. 
Poslove tajnika Povjerenstva obavlja za to imenovani djelatnik radne zajednice HKS-a.  
Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine odnosno do imenovanja novog 
Povjerenstva. 
 

Članak 5. 
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

- utvrđuje godišnje planove rada, 
- predlaže Kalendar aktivnosti na temelju Godišnjeg plana rada 
- predlaže Plan troškova na temelju Godišnjeg plana rada 
- predlaže Pravilnik o radu Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa,  
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- predlaže Pravilnik o stručnim kadrovima u ŠRK, 
- predlaže Pravilnik za provođenje radnih ispita po nacionalnim programima za 

sportske pasmine pasa 
- predlaže Pravilnik o kontroli radnih ispita za sportske pasmine pasa  
- predlaže i druge pravilnike iz djelokruga rada ŠRK 
- po potrebi sudjeluje u izradi i drugih pravilnika i akata HKS-a 
- daje sugestije o imenovanju kontrolora za praćenje poslova vezanih uz Pravilnik za 

kontrolu ispita 
- organizira Školu za stjecanje kvalifikacija u ŠRK i imenuje voditelja škole 
- predlaže kandidate za odlazak na FCI seminare za stručne kadrove  
- primjenjuje FCI Pravilnik za provođenje međunarodnih ispita za sportske radne pse i 

međunarodnih ispita za pse tragače. 
- donosi Propozicije PH u ŠRK 
- donosi Propozicije za Regionalne utakmice 
- donosi kriterije za izbor članova reprezentacije 
- imenuje izbornika reprezentacije 
- koordinira rad klubova –udruga vezano uz realizaciju godišnjeg plana rada 
- priprema Zbor aktivista ŠRK 
- razmatra prijedloge i primjedbe vezane iz područja svojeg djelovanja 
- predlaže člana u FCI komisiju za rad športskih pasmina pasa 
- daje tumačenja svih akata koji reguliraju rad ŠRK 
- predstavlja HKS u stručnim pitanjima iz djelokruga školovanja športskih pasmina pasa 
- surađuje s  ostalim povjerenstvima i tijelima HKS- a. 

 
 

Članak 6. 
U cilju i učinkovitijeg obavljanja poslova i informiranja članova Povjerenstvo dostavlja 
materijale za objavu u službenom glasilu i na WEB  stranici HKS-a. Koristi i druge prikladne i 
dostupne oblike informiranja. 

 
 

Članak 7. 
Povjerenstvo na kraju godine  dostavlja pismeno izvješće o radu Izvršnom odboru. 
Povjerenstvo može podnijeti izvješće Skupštini HKS-a ako takovu odluku donese IO HKS-a. 

 
 

Članak 8. 
Odredbe ovoga Pravilnika donesene su u skladu sa Statutom Hrvatskog kinološkog saveza, a potrebna 

tumačenja daje Povjerenstvo za rad sportskih pasmina pasa. 

Pravilnik je usvojen na sjednici  IO HKS-a održanoj  29.06.2020.  i stupa na snagu danom usvajanja. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu povjerenstva za rad sportskih pasa 

donesen 04.12.2018. godine. 

 
 
    Predsjednik Povjerenstva                                                    Predsjednik HKS-a 
za rad sportskih pasmina pasa                                                     Branko Šare 
           Hrvoje Joja    
                                                                   


