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Temeljem odredbe članka 27. Statuta Hrvatskog lovačkog saveza, Izvršni 

odbor Skupštine Hrvatskog lovačkog saveza, na svojoj sjednici održanoj 25. 

svibnja 2013. godine donio je  

 

 

P R A V I L N I K 
o 

LOVAČKIM  ODLIKOVANJIMA I  PRIZNANJIMA 
 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak  1. 

 

Pravilnikom o lovačkim odlikovanjima i priznanjima (u daljem tekstu: 

Pravilnik) propisuju se vrste lovačkih odlikovanja i priznanja, njihov izgled i 

tehnička izvedba, izgled i opis isprava o dodjeli, postupak podnošenja prijedloga 

za dodjelu lovačkih odlikovanja i priznanja, postupak dodjele lovačkih odlikovanja i 

priznanja fizičkim i pravnim osobama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, 

međunarodna razmjena lovačkih odlikovanja i priznanja, način uručenja i nošenja 

lovačkih odlikovanja i priznanja, oduzimanje lovačkih odlikovanja i priznanja te 

druga pitanja od značaja za lovačka odlikovanja i priznanja. 

 

Članak  2. 

 

Lovačka odlikovanja i priznanja su najviši znaci javnih priznanja koji su 

dodjeljuju za izuzetne zasluge i doprinos razvoju i unapređenju lovstva, uzgoja i 

zaštite divljači, zaštite prirode i čovjekovog okoliša, razvoju i implementaciji lovne 

kulture, edukacije i etike, međunarodnoj stručnoj suradnji i razvoju Hrvatskog 

lovačkog saveza u cjelini. 

 

Članak  3. 

 

Lovačka odlikovanja i priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama u 

Republici Hrvatskoj u prigodi obljetnica značajnih za Republiku Hrvatsku, Hrvatski 

lovački savez, Lovački savez Grada Zagreba, županijske lovačke saveze i lovačke 

udruge i društva. 

Lovačka odlikovanja i priznanja mogu se dodijeliti i međunarodnim fizičkim i 

pravnim osobama. 

Lovačka odlikovanja i priznanja mogu se dodijeliti i posmrtno. 
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Članak  4. 

 

Lovačka odlikovanja i priznanja dodjeljuje Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog 

saveza na svojoj redovnoj sjednici, a isprave o dodjeli potpisuje predsjednik 

Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

 

 

II. LOVAČKA ODLIKOVANJA  I  PRIZNANJA 

 

 

Članak  5. 

 

Lovačka  odlikovanja su: 

– Lovačko odlikovanje III. reda ili Brončano lovačko odlikovanje, 

– Lovačko odlikovanje II. reda ili Srebrno lovačko odlikovanje, 

– Lovačko odlikovanje I. reda  ili Zlatno lovačko odlikovanje, 

– Zlatno lovačko odlikovanje s likom svetog Huberta, 

 

Članak  6. 

 

Lovačka  priznanja su: 

– Brončana plaketa Hrvatskog lovačkog saveza, 

– Srebrna plaketa Hrvatskog lovačkog saveza, 

– Zlatna plaketa Hrvatskog lovačkog saveza, 

– Povelja  Hrvatskog lovačkog saveza za članstvo i vjernost. 

 

Članak  7. 

 

Lovačko odlikovanje III. reda ili Brončano lovačko odlikovanje izrađeno je 

od tombaka, urešeno broncom i patinirano, u obliku štita visine 44 mm i širine 37 

mm, te zelenim emajlom obojanom sredinom. U središnjem dijelu zeleno 

emajlirane podloge apliciran je znak Hrvatskog lovačkog saveza s istovjetnim 

tekstom. 

 

Članak  8. 

 

Lovačko odlikovanje II. reda ili Srebrno lovačko odlikovanje izrađeno je od 

tombaka, urešeno srebrom i patinirano, u obliku štita visine 44 mm i širine 37 mm, 

te zelenim emajlom obojanom sredinom. U središnjem dijelu zeleno emajlirane 

podloge apliciran je znak Hrvatskog lovačkog saveza s istovjetnim tekstom. 
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Članak  9. 

 

Lovačko odlikovanje I. reda ili Zlatno lovačko odlikovanje izrađeno je od 

tombaka i pozlaćeno, u obliku štita visine 44 mm i širine 37 mm, te zelenim 

emajlom obojanom sredinom. U središnjem dijelu zeleno emajlirane podloge 

apliciran je znak Hrvatskog lovačkog saveza s istovjetnim tekstom. 

 

Članak  10. 

 

Uz lovačka odlikovanja III., II. i I. reda dodjeljuju se i odgovarajuća 

zamjenica odlikovanja, istoga dizajna, materijala i oblika, ali dimenzija visine 20 

mm, a širine 15 mm. 

Uz lovačko odlikovanje dodjeljuje se i isprava odlikovanja, čiji izgled, 

veličinu i odgovarajući tekst utvrđuje Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

Članak 11. 

 

Zlatno lovačko odlikovanje s likom svetog Huberta najviše je lovačko 

odlikovanje Hrvatskog lovačkog saveza, izrađeno od plemenitih metala i pozlate 

reljefnog prikaza lika mladog lovca, psa i jelena s rogovima između kojih se ističe 

iluminirani križ. 

Uz ovo lovačko odlikovanje dodjeljuje se i isprava odlikovanja, čiji izgled, 

veličinu i odgovarajući tekst utvrđuje Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza. 

Ovo odlikovanje uručuje se jednom godišnje u prigodnoj svečanosti na Dan 

Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

Članak  12. 

 

Brončana plaketa Hrvatskog lovačkog saveza izrađena je od plemenitog 

metala u pravokutnoj podlozi dimenzija 70 mm visine i 50 mm širine. U središnjem 

dijelu brončane i patinirane podloge apliciran je reljefni znak Hrvatskog lovačkog 

saveza s istovjetnim tekstom na položenoj traci ispod štita znaka. U pripadajućoj 

zelenoj kutiji ove plakete nalazi se i brončana pločica dimenzije 15 mm visine i 50 

mm širine na koju se gravira ime fizičke ili pravne osobe kojoj je dodijeljena. 

 

Članak  13. 

 

Srebrna plaketa Hrvatskog lovačkog saveza izrađena je od plemenitog 

metala u pravokutnoj podlozi dimenzija 70 mm visine i 50 mm širine. U središnjem 

dijelu srebrne i patinirane podloge apliciran je reljefni znak Hrvatskog lovačkog 

saveza s istovjetnim tekstom na položenoj traci ispod štita znaka. U pripadajućoj 
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zelenoj kutiji ove plakete nalazi se i srebrna pločica dimenzije 15 mm visine i 50 

mm širine na koju se gravira ime fizičke ili pravne osobe kojoj je dodijeljena. 

 

Članak  14. 

 

Zlatna plaketa Hrvatskog lovačkog saveza izrađena je od plemenitog 

metala u pravokutnoj podlozi dimenzija 70 mm visine i 50 mm širine. U središnjem 

dijelu pozlaćene podloge apliciran je reljefni znak Hrvatskog lovačkog saveza s 

istovjetnim tekstom na položenoj traci ispod štita znaka. U pripadajućoj zelenoj 

kutiji ove plakete nalazi se i pozlaćena pločica dimenzije 15 mm visine i 50 mm 

širine na koju se gravira ime fizičke ili pravne osobe kojoj je dodijeljena. 

 

Članak  15. 

 

Uz svaku plaketu Hrvatskog lovačkog saveza dodjeljuje se i pripadajuća 

isprava, čiji izgled, veličinu i odgovarajući tekst utvrđuje Izvršni odbor Hrvatskog 

lovačkog saveza. 

 

Članak  16. 

 

Povelja Hrvatskog lovačkog saveza za članstvo i vjernost je listina u 

pripadajućoj zelenoj kožnoj mapi (umetku) čiji izgled, veličinu i odgovarajući tekst 

utvrđuje Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza. 

Ova Povelja uručuje se jednom godišnje u prigodnoj svečanosti na Dan 

Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

 

 

III. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU 
LOVAČKIH ODLIKOVANJA I PRIZNANJA 

 

 

Članak  17. 

 

Lovca, člana Hrvatskog lovačkog saveza i kandidata za lovačko odlikovanje 

ili priznanje trebaju krasiti odlike graditelja kvalitetnih kolegijalnih  odnosa među 

lovcima  na načelima  lovačkog morala, etike i lovačkog ponašanja, a osobito 

poštivanju normativnih akata vezanih za lov, lovstvo i lovačku organizaciju. 

Fizičkim i pravnim osobama koje su postigle zapažene rezultate u  

unapređivanju lovne znanosti i struke, a vanjski su suradnici Hrvatskog lovačkog 

saveza može se dodijeliti lovačko odlikovanje ili priznanje. 
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Članak  18. 

 

Stranim državljanima i međunarodnim pravnim osobama koje pridonose 

jačanju suradnje i prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i svojih država 

na području lovstva, zbližavanja lovaca, razmjene iskustava, znanja, edukacije, 

afirmacije lova i lovstva te unapređivanju lovne znanosti i struke može se dodijeliti 

lovačko odlikovanje ili priznanje. 

Prijedlog za dodjelu lovačkih odlikovanja stranim državljanima i 

organizacijama podnosi županijski lovački savez, Lovački savez Grada Zagreba i 

predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

 

Članak  19. 

 

Prijedlog za dodjelu lovačkog odlikovanja i priznanja mogu podnijeti  

— tijela upravljanja lovačkih udruga ili društava,  

— županijski lovački savezi, odnosno Lovački savez Grada Zagreba,  

— druge pravne i fizičke osobe koje su ovlaštenici prava lova i članovi Hrvatskog 

lovačkog saveza, 

— predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. 

Prijedlozi za dodjelu lovačkih odlikovanja i priznanja moraju biti pismeno 

obrazloženi i verificirani na propisanom obrascu, a koji je sastavni dio ovog 

Pravilnika. 

 

 

Članak  20. 

 

Lovačka udruga, odnosno društvo kao predlagač dodjele lovačkih 

odlikovanja i priznanja može za iste predlagati isključivo svoje matične članove koji 

su putem članstva u udruzi ili društvu ujedno  i članovi Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

 

Članak  21. 

 

Prijedlozi pravnih osoba i institucija iz stavka 19. ovog Pravilnika dostavljaju 

se nadležnim tijelima županijskih lovačkih saveza, odnosno Lovačkog saveza 

grada  Zagreba, koji su ih dužni obraditi i dostaviti u Hrvatski lovački savez. 

Prijedloge dostavljene od županijskih lovačkih saveza, odnosno Lovačkog 

saveza Grada Zagreba za razmatranje na sjednici Izvršnog odbora pripremiti će 
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Povjerenik za lovačka odlikovanja i priznanja u smislu provjere brojnosti, načela 

postupnosti i kriterija za dodjelu odlikovanja i priznanja. 

 

 

Članak  22. 

 

 Podnositelj prijedloga za dodjelu lovačkog odlikovanja ili priznanja treba 

poštivati načelo postupnosti, odnosno sukladno zaslugama iz obrazloženja početi 

s odlikovanjem ili priznanjem najniže razine. 

Osoba odlikovana lovačkim odlikovanjem ili priznanjem više razine ne može 

biti naknadno odlikovana odlikovanjem ili priznanjem niže razine, niti odlikovanjem 

ili priznanjem iste razine. 

Iznimno, kad je riječ o osobama s izvanredno velikim zaslugama, može se 

odstupiti od pravila propisanog u stavku 1. ovoga članka, uz posebno 

obrazloženje. 

Prijedlog i obrazloženje podnosi Izvršni odbor županijskog lovačkog 

saveza, odnosno Lovačkog saveza Grada Zagreba. 

 

 

Članak  23. 

 

Osnova za dodjelu odlikovanja lovačkim udrugama / društvima  jest 

doprinos unapređivanju lovstva prema načelima utvrđenim člancima 2. i 3. ovog 

Pravilnika, uz primjenu pravila postupnosti. 

Međunarodnim pravnim osobama i institucijama može se dodijeliti lovačko 

odlikovanje ili priznanje prema načelima reciprociteta i obostrane razmjene. 

Prijedlog za dodjelu odlikovanja lovačkim udrugama / društvima  podnosi 

Izvršni odbor županijskog lovačkog saveza čiji je udruga / društvo član, Lovački 

savez Grada Zagreba te predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

 

Članak  24. 

 

Prijedlog za dodjelu Zlatnog lovačkog odlikovanja s likom svetog Huberta 

podnosi Izvršni odbor županijskih lovačkih saveza, odnosno Lovačkog saveza 

Grada Zagreba uz posebno obrazloženje za dodjelu, kao i predsjednik Hrvatskog 

lovačkog saveza. 

 

Članak  25. 

 

Uz prijedlog za dodjelu Povelje Hrvatskog lovačkog saveza za članstvo i 

vjernost treba dostaviti dokaze o početku članstva u Hrvatskom lovačkom savezu i 

neprekidnom trajanju (preslika članske karte / iskaznice, ovjerena izjava dvoje 
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doajena lovačke udruge / društva) i presliku uvjerenja / diplome o položenom 

lovačkom ispitu. 

 

IV. DODJELA LOVAČKIH ODLIKOVANJA I PRIZNANJA 
 

Članak  26. 

 

Lovačko odlikovanje III. reda ili Brončano lovačko odlikovanje dodjeljuje se 

fizičkim i pravnim osobama za uspješan rad na uzgoju i zaštiti divljači, zaštiti 

prirode i čovjekovog okoliša te razvoju lovne kulture i etike. 

 

Članak  27. 

 

Lovačko odlikovanje II. reda ili Srebrno lovačko odlikovanje dodjeljuje se 

fizičkim i pravnim osobama za primjeran rad na uzgoju i zaštiti divljači, zaštiti 

prirode i čovjekovog okoliša te razvoju lovne kulture i etike. 

 

Članak  28. 

 

Lovačko odlikovanje I. reda ili Zlatno lovačko odlikovanje dodjeljuje se 

fizičkim i pravnim osobama za izvanredne zasluge i primjeran rad na uzgoju i 

zaštiti divljači, zaštiti prirode i čovjekovog okoliša te razvoju lovne kulture i etike. 

 

Članak  29. 

 

Zlatno lovačko odlikovanje s likom svetog Huberta najviše je lovačko 

odlikovanje Hrvatskog lovačkog saveza, a dodjeljuje se za vrhunska dostignuća u 

razvoju i organizaciji lovstva u Republici Hrvatskoj nositelju Lovačkog odlikovanja 

I. reda, te time implicira iznimne zasluge i vrhunska, svestrana postignuća u radu 

Hrvatskog lovačkog saveza. 

Za dodjelu ovog odlikovanja mora proći najmanje 5 godina od dodjele 

Lovačkog odlikovanja I. reda. 

 

Članak  30. 

 

 Brončana, Srebrna i Zlatna plaketa Hrvatskog lovačkog saveza dodjeljuje 

se fizičkim i pravnim osobama za posebne zasluge u afirmaciji, organizaciji, 

razvoju i unapređenju lovstva u Republici  Hrvatskoj. 

 

Članak  31. 
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Povelja Hrvatskog lovačkog saveza za članstvo i vjernost dodjeljuje se 

fizičkih osobama za navršenih 50 godina članstva i vjernosti u Hrvatskom 

lovačkom savezu. 

Nosiocu povelje utvrđuju se određene pogodnosti sukladno odluci Izvršnog 

odbora Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

Članak  32. 

 

Lovačka odlikovanja I., II. i III. reda dodjeljuju se u omjeru 1 : 3 : 5, a njihov 

ukupan broj u kalendarskoj godini ne smije biti veći od 2,5 (dva i pol) posto 

cjelokupnog članstva udruge, županijskog lovačkog saveza odnosno Grada 

Zagreba ili 5 (pet) posto za dvije uzastopne kalendarske godine. 

Obilježavanjem značajnih obljetnica osnutka, lovačka društva pored 

navedenih kriterija mogu dobiti još po jedno odlikovanje za svakih narednih 10 

godina od osnutka (10 – 1; 20 – 2, 30 – 3  itd.) 

Prijedlog za dodjelu lovačkog odlikovanja III. reda) može se podnijeti nakon 

5 (pet) godina članstva u udruzi/društvu, odnosno Hrvatskom lovačkom savezu. 

Za razmatranje prijedloga za dodjelu slijedećeg lovačkog odlikovanja članu 

mora proći najmanje 5. godina (pet) od dodjele prethodnog lovačkog odlikovanja. 

 

Članak 33. 

 

Zlatno lovačko odlikovanje s likom svetog Huberta dodjeljuje se na prijedlog 

županijskog lovačkog saveza, 21 odlikovanje svake kalendarske godine + 4 

odlikovanja koja se mogu dodijeliti zaslužnim pojedincima van kvote županijskih 

lovačkih saveza, odnosno u jednoj kalendarskoj godini ukupno 25 komada. 

 

Članak 34. 

 

Za dodjelu plaketa Hrvatskog lovačkog saveza primjenjuju se kriteriji iz 

članka 32. ovog Pravilnika. 

 

Članak  35. 

 

Nositelji Povelja Hrvatskog lovačkog saveza za članstvo i vjernost nisu 

limitirani brojčanom veličinom u tekućoj kalendarskoj godini. 

 

 

V.  URUČENJE, NOŠENJE I ISTICANJE 
LOVAČKIH ODLIKOVANJA I PRIZNANJA 

 

Članak  36. 
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 Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza u pravilu osobno uručuje lovačka 

odlikovanja i priznanja. 

Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza može odrediti osobu koja će uručiti 

lovačka odlikovanja i priznanja. 

Lovačka odlikovanja i priznanja uručuju se na prigodnoj svečanosti. 

 

Članak  37. 

 

Lovačka odlikovanja nose se na lijevoj strani prsišta lovačkog kaputa ili 

civilnog odijela, decentno centrirano u podnožju fiktivnog džepa ili samog džepa 

odijela. 

Lovačka odlikovanja nose se u prigodama 

– svečanih skupova lovaca, 

– lovačkim manifestacijama, 

– na svečanim prijemima u povodu državnih praznika i blagdana, 

– na drugim javnim skupovima lovaca u zemlji i inozemstvu. 

Zamjenice lovačkih odlikovanja  ističu se u zapučku revera civilnog odijela u 

prigodnim svečanostima kad se ne nosi lovačko odijelo (kaput), kao i na lovačkim 

šeširima na primjereno istaknutom mjestu. 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 

Članak  38. 

 

Službenu evidenciju lovačkih odlikovanja i priznanja, odlikovanih pravnih i 

fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj i inozemstvu vodi Hrvatski lovački savez. 

     

Članak  39. 

 

Sastavni dio ovog Pravilnika su: 

– Obrazac prijedloga za dodjelu lovačkih odlikovanja i priznanja, 

– Isprava o dodjeli lovačkog odlikovanja ili priznanja, 

– Fotografija fizičkog izgleda svih lovačkih odlikovanja i priznanja, 

– Listina Plakete Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

Članak  40. 

 

U cilju provedbe odredaba ovog Pravilnika, županijski lovački savezi,  

odnosno Lovački savez Grada Zagreba dužan je imenovati povjerenika ili osnovati 

povjerenstvo za lovačka odlikovanja i priznanja. 
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Dužnost povjerenika odnosno povjerenstva je da pripremi prijedloge za 

dodjelu lovačkih odlikovanja i priznanja sukladno ovom Pravilniku, te proslijedi iste 

na uredovanje prema povjereniku u Hrvatskom lovačkom savezu, a  koji će 

zaprimljene prijedlog pripremiti za usvajanje na sjednici Izvršnog odbora 

Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

 

Članak 41. 

 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovačkim 

odlikovanjima koji je donio Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza na svojoj 

sjednici održanoj 15. srpnja 2003. godine. 

 

Članak  42. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Izvršnog odbora 

Hrvatskog lovačkog saveza. 

 

 

 

HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ 
 

Broj: 01-528a/13. 

Zagreb, 25. svibanj 2013. 

 

 P r e d s j e d n i k 

 Hrvatskog lovačkog saveza 

Đuro Dečak 

 
 

 


