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SAVEZ IZVIĐAČA HRVATSKE - PRAVILNICI 

 

PRAVILNIK 

O PRIZNANJIMA I ODLIKOVANJIMA 

SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom određeni su uvjeti i načini dodjeljivanja priznanja i odlikovanja Saveza izviđača 

Hrvatske. 

Članak 2. 

Predsjednik/-ica Saveza izviđača Hrvatske donosi odluku o dodjeli sljedećih priznanja i odlikovanja: 

 

A) PRIZNANJA: 

a) Spomen znak za 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 70 godina stalnog i aktivnog rada u Savezu 

izviđača Hrvatske 

b) Zahvalnica Saveza izviđača Hrvatske 

c) Posebno priznanje Saveza izviđača Hrvatske 

d) Zaslužni član Saveza izviđača Hrvatske 

e) Plaketa Saveza izviđača Hrvatske 
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B) ODLIKOVANJA: 

a) Srebrni počasni izviđački prsten 

b) Zlatni počasni izviđački prsten 

c) Srebrni znak Saveza izviđača Hrvatske 

d) Zlatni znak Saveza izviđača Hrvatske 

e) Medalja za hrabrost “Izviđačko srce” 

f) Velika izviđačka zvijezda Saveza izviđača Hrvatske 

 

Uvjeti i način dodjele priznanja i odlikovanja dodatno su opisani Kriterijima o dodjeli priznanja i 

odlikovanja Saveza izviđača Hrvatske. 

 

II. PRIZNANJA 

 

a) Spomen znak za 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 70 godina stalnog i aktivnog rada u Savezu izviđača 

Hrvatske. 

 

Članak 3. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Spomen znak za 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 70 godina stalnog i 

aktivnog rada u Savezu izviđača Hrvatske članovima Saveza koji su za navedene godine bili 

registrirani u Savezu izviđača Hrvatske.  

Spomen znak je metalna značka u obliku štita promjera 20 mm na kojem je znak Saveza izviđača 

Hrvatske uokviren lovorovim vijencem. 

Spomen znak za 10 godina je u boji bakra. 

Spomen znak za 20 godina je u boji srebra. 

Spomen znak za 30 godina je u boji srebra sa zelenim lovorovim vijencem. 

Spomen znak za 40 godina je u boji zlata. 

Spomen znak za 50, 60 i 70 godina je u boji zlata sa zelenim lovorovim vijencem.  
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Savez izviđača Hrvatske uz priznanje dodjeljuje i  pripadajuću diplomu. Diploma je veličine A4 formata 

tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom: SPOMEN ZNAK ZA (broj godina) GODINA 

STALNOG I AKTIVNOG RADA U SAVEZU IZVIĐAČA HRVATSKE.  

Svaki Spomen znak može biti dodijeljen istoj osobi samo jednom. 

 

b) Zahvalnica Saveza izviđača Hrvatske 

 

Članak 4. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Zahvalnicu Saveza izviđača Hrvatske za poseban doprinos u 

jačanju materijalne osnove udruga članica i Saveza izviđača Hrvatske (donacije i sponzorstva), za 

pomoć u ostvarivanju programskih ciljeva te za afirmaciju izviđačke organizacije. 

Zahvalnica Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljena članovima Saveza, izviđačkim 

udrugama članicama Saveza, nižim oblicima organiziranja u SIH-u te fizičkim i pravnim osobama 

koje nisu u članstvu Saveza. 

Zahvalnica Saveza izviđača Hrvatske je diploma A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom 

i natpisom: ZAHVALNICA. 

Zahvalnica Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljena istoj pravnoj ili fizičkoj osobi više puta.  

 

c) Posebno priznanje Saveza izviđača Hrvatske 

 

Članak 5. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Posebno priznanje Saveza izviđača Hrvatske za poseban doprinos i 

ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka u razvoju i afirmaciji izviđačke organizacije te za pripremu i 

izvođenje izviđačkih aktivnosti. 

Posebno priznanje Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljeno članovima Saveza, izviđačkim 

udrugama članicama Saveza, nižim oblicima organiziranja u SIH-u te fizičkim i pravnim osobama koje 

nisu u članstvu Saveza. 
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Posebno priznanje Saveza izviđača Hrvatske je diploma veličine A4 formata tiskana na papiru s 

odgovarajućim tekstom i natpisom: POSEBNO PRIZNANJE SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE. 

Posebno priznanje Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljeno više puta istoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 

 

d) Zaslužni član Saveza izviđača Hrvatske 

 

Članak 6. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje priznanje Zaslužni član Saveza izviđača Hrvatske članovima koji su 

dulje vrijeme uspješno obavljali različite upravljačke dužnosti i stekli posebne zasluge za izviđačku 

organizaciju. 

Savez izviđača Hrvatske dobitniku dodjeljuje znak. Znak je metalna okrugla pločica promjera 30 mm 

zlatne boje s utisnutim znakom Saveza izviđača Hrvatske uokvirena hrastovim grančicama zelene boje. 

Na dnu znaka nalazi se natpis "ZASLUŽNI ČLAN" ili "ZASLUŽNA ČLANICA" crvene boje. 

Savez izviđača Hrvatske uz znak dodjeljuje i pripadajuću diplomu. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom: ZASLUŽNI ČLAN SAVEZA 

IZVIĐAČA HRVATSKE ili ZASLUŽNA ČLANICA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE. 

Priznanje Zaslužni član Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljen istoj osobi samo jednom. 

 

e) Plaketa Saveza izviđača Hrvatske 

 

Članak 7. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Plaketu za izuzetan rad, doprinos i pomoć u dugogodišnjem 

ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka. 

Plaketa Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljena članovima Saveza izviđača Hrvatske, 

izviđačkim udrugama članicama Saveza, nižim oblicima organiziranja u SIH-u te fizičkim i 

pravnim osobama koje nisu u članstvu Saveza. 
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Pojedinci koji nisu članovi Saveza, a dodijeljena im je Plaketa Saveza izviđača Hrvatske, postaju i 

počasni članovi Saveza izviđača Hrvatske. 

Plaketa je metalna okrugla pločica promjera 60 mm zelene boje s utisnutim znakom Saveza izviđača 

Hrvatske uokviren starohrvatskim pleterom te natpisom "PLAKETA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE". 

Savez izviđača Hrvatske Plaketu dodjeljuje u kutijici pravokutnog oblika plave boje, uz pravokutnu 

pločicu duljine stranica 60 mm i 22 mm zlatne boje, na kojoj je ugravirano ime ili naziv dobitnika. 

Savez izviđača Hrvatske uz priznanje dodjeljuje i pripadajuću diplomu. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom: PLAKETA SAVEZA 

IZVIĐAČA HRVATSKE.  

Plaketa Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljena istoj pravnoj ili fizičkoj osobi te nižim oblicima 

organiziranja u SIH-u samo jednom. 

 

III. ODLIKOVANJA 

 

a) Srebrni počasni izviđački prsten 

 

Članak 8. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Srebrni počasni izviđački prsten članovima koji su se istaknuli 

uspješnim radom u patroli, družini i/ili izviđačkoj udruzi i koji su se istaknuli uspješnim provođenjem 

aktivnosti na razini općine i/ili grada, županije za određenu aktivnost. 

Odlikovanje je metalni prsten srebrne boje s utisnutim znakom Saveza izviđača Hrvatske. Prsten je 

izrađen u obliku pravokutnika duljine stranica 30 mm i 60 mm.  

Dobitnici Srebrnog počasnog izviđačkog prstena nose odlikovanje umjesto čvora na izviđačkoj marami. 

Savez izviđača Hrvatske uz odlikovanje dodjeljuje i pripadajuću diplomu. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom: SREBRNI POČASNI 

IZVIĐAČKI PRSTEN. Srebrni počasni izviđački prsten može biti dodijeljen istoj osobi samo jednom. 
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b) Zlatni počasni izviđački prsten 

 

Članak 9. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Zlatni počasni izviđački prsten članovima koji su se istakli 

uspješnim upravljanjem i radom u izviđačkim udrugama i koji su se istakli provođenjem aktivnosti 

nacionalnog karaktera za određenu aktivnost. 

Odlikovanje je metalni prsten zlatne boje s utisnutim amblemom Saveza izviđača Hrvatske. Prsten je 

izrađen u obliku pravokutnika duljine stranica 30mm i 60 mm. 

Dobitnici Zlatnog počasnog izviđačkog prstena nose odlikovanje umjesto čvora na izviđačkoj marami. 

Savez izviđača Hrvatske uz odlikovanje dodjeljuje i pripadajuću diplomu. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom: ZLATNI POČASNI 

IZVIĐAČKI PRSTEN. 

Zlatni počasni izviđački prsten može biti dodijeljen istoj osobi samo jednom. 

 

c) Srebrni znak Saveza izviđača Hrvatske 

 

Članak 10. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Srebrni znak Saveza izviđača Hrvatske članovima za izuzetan doprinos 

u radu i razvoju Saveza izviđača Hrvatske na području općina i/ili gradova i županija, za ostvarivanje 

izuzetnih rezultata u realizaciji programskih ciljeva i zadataka Saveza izviđača Hrvatske, a naročito za 

postizanje uspjeha u osposobljavanju voditelja i ostvarivanju preduvjeta za djelovanje i društvenu 

afirmaciju Saveza izviđača Hrvatske. 

Odlikovanje je metalna značka kvadratnog oblika duljine stranica 30 mm srebrne boje u obliku čvora 

mornarska ruža na kojoj se nalazi znak Saveza izviđača Hrvatske. 

Dobitnici Srebrnog znaka Saveza izviđača Hrvatske nose odlikovanje na svečanoj košulji, na za to 

predviđenom mjestu prema Pravilniku o odori i oznakama SIH-a. 
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Savez izviđača Hrvatske uz odlikovanje dodjeljuje i pripadajuću diplomu. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom SREBRNI ZNAK SAVEZA 

IZVIĐAČA HRVATSKE. 

Srebrni znak Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljen istoj osobi samo jednom. 

 

d) Zlatni znak Saveza izviđača Hrvatske 

 

Članak 11. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Zlatni znak Saveza izviđača Hrvatske članovima za izuzetan doprinos 

u radu i razvoju izviđačke organizacije na području županije i cijele Republike Hrvatske; za ostvarivanje 

izuzetnih rezultata u realizaciji programskih ciljeva i zadataka Saveza izviđača Hrvatske, a naročito za 

postizanje uspjeha u osposobljavanju voditelja i ostvarivanju preduvjeta za djelovanje i društvenu 

afirmaciju Saveza izviđača Hrvatske. 

Odlikovanje je metalna značka kvadratnog oblika duljine stranica 30 mm zlatne boje u obliku čvora 

mornarska ruža na kojoj se nalazi znak Saveza izviđača Hrvatske. 

Dobitnici Zlatnog znaka Saveza izviđača Hrvatske nose odlikovanje na svečanoj košulji na za to 

predviđenom mjestu prema Pravilniku o odori i oznakama SIH-a. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom ZLATNI ZNAK SAVEZA 

IZVIĐAČA HRVATSKE. 

Zlatni znak Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljen istoj osobi samo jednom. 
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e) Medalja za hrabrost “IZVIĐAČKO SRCE” 

 

Članak 12. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Medalju za hrabrost "Izviđačko srce" članovima koji su u opasnim 

situacijama spasili ljudski život i/ili materijalna dobra, izvrše djelo kojim je do izražaja došla osobna 

hrabrost i požrtvovnost. 

Medalja za hrabrost "Izviđačko srce"  može biti dodijeljena članovima Saveza izviđača Hrvatske te 

iznimno pojedincima koji nisu članovi Saveza. 

Odlikovanje je metalno srce promjera 30 mm zlatne boje. U donjoj trećini nalazi se traka crvene boje s 

natpisom "ZA HRABROST", a u gornjoj trećini se nalazi znak Saveza izviđača Hrvatske, čiji srednji krak 

izlazi iz srca do visine trećine znaka. 

Dobitnici Medalje za hrabrost "Izviđačko srce" nose odlikovanje na svečanoj košulji, na za to 

predviđenom mjestu prema Pravilniku o odori i oznakama Saveza izviđača Hrvatske. 

Savez izviđača Hrvatske uz odlikovanje dodjeljuje i pripadajuću diplomu. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom MEDALJA ZA HRABROST 

"IZVIĐAČKO SRCE". 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje odlikovanje u prvoj svečanoj prilici, prema članku 15 stavku 1 ovog 

Pravilnika. 

Medalja za hrabrost "Izviđačko srce" može biti dodijeljena istoj osobi više puta, ako za to postoji povod. 

 

f) Velika izviđačka zvijezda Saveza izviđača Hrvatske 

 

Članak 13. 

Savez izviđača Hrvatske dodjeljuje Veliku izviđačku zvijezdu Saveza izviđača Hrvatske najistaknutijim 

članovima za dugogodišnji rad i izvanredne zasluge u promicanju i afirmaciji Saveza izviđača Hrvatske 
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na području Republike Hrvatske, kao i za izuzetan doprinos u ostvarivanju suradnje sa srodnim 

organizacijama u svijetu. 

Velika izviđačka zvijezda Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljen članovima Saveza izviđača 

Hrvatske, kao i članovima izviđačkih i srodnih organizacija iz drugih zemalja za naročite zasluge u razvoju 

i učvršćivanju suradnje i partnerskih odnosa između Saveza izviđača Hrvatske i navedenih organizacija. 

Odlikovanje je metalna osmerokraka zvijezda promjera 50 mm na kojoj se nalazi stilizirani hrvatski 

pleter, u čijoj sredini se nalazi znak Saveza izviđača Hrvatske. 

Dobitnici Velike izviđačke zvijezde Saveza izviđača Hrvatske nose odlikovanje na svečanoj košulji, na za 

to predviđenom mjestu prema Pravilniku o odori i oznakama Saveza izviđača Hrvatske. 

Savez izviđača Hrvatske uz odlikovanje dodjeljuje i pripadajuću diplomu. 

Diploma je A4 formata tiskana na papiru s odgovarajućim tekstom i natpisom VELIKA IZVIĐAČKA 

ZVIJEZDA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE. 

Velika izviđačka zvijezda Saveza izviđača Hrvatske može biti dodijeljena istoj fizičkoj osobi samo jednom. 

Svake godine može biti dodijeljena samo jedna Velika izviđačka zvijezda Saveza izviđača Hrvatske.  

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

Prijedloge za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH-a mogu uputiti izviđačke udruge članice SIH-a, 

tijela i dužnosnici Saveza te Povjerenstvo za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH-a. 

Mišljenje o prijedlogu za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH-a donosi Povjerenstvo za dodjelu 

priznanja i odlikovanja SIH-a sukladno Pravilniku za dodjelu priznanja i odlikovanja Saveza izviđača 

Hrvatske i Kriterijima za dodjelu priznanja i odlikovanja Saveza izviđača Hrvatske. 

Svi prijedlozi s pozitivnim mišljenjem upućuju se predsjedniku/ci Saveza izviđača Hrvatske na 

donošenje konačne odluke. 
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Predsjednik/ca Saveza izviđača Hrvatske može samostalno donijeti odluku bez prethodnog 

prijedloga izviđačkih udruga članica Saveza, tijela i dužnosnika u skladu s Pravilnikom o 

priznanjima i odlikovanjima i Kriterijima za dodjelu priznanja i odlikovanja Saveza izviđača 

Hrvatske. 

Članak 15. 

Prijedlog za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH-a upućuje se putem sustava eSkaut. 

 

Članak 16. 

Predlagatelj mora prijedlog za dodjelu priznanja i odlikovanja dostaviti Povjerenstvu za dodjelu 

priznanja i odlikovanja SIH-a najmanje 30 dana prije predviđene dodjele. 

 

Članak 17. 

Savez izviđača Hrvatske vodi evidenciju o dodjeli priznanja i odlikovanja Saveza izviđača Hrvatske. 

 

Članak 18. 

Troškove izrade navedenih priznanja i odlikovanja snosi Savez izviđača Hrvatske. 

 

Članak 19. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine. 

 

 

predsjednik  

Vijeća Saveza izviđača Hrvatske 

M.P. 

Davor Iščić 


