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Na temelju članka 26. i 50. Statuta Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini,  Hrvatski 

narodni sabor na zasjedanju 04. veljače 2023. godine usvojio je: 

 

P R A V I L N I K 

o odlikovanjima i priznanjima Hrvatskog narodnog sabora u  Bosni i Hercegovini 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se vrsta javnih odlikovanja i priznanja Hrvatskog narodnog sabora 

u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu HNS), tijela nadležna za njihovu dodjelu, propisuje se 

postupak podnošenja poticaja za dodjelu odlikovanja i priznanja, postupak dodjele odlikovanja 

i priznanja,  uručenje i  oduzimanje odlikovanja i priznanja, te tijela koja provode taj postupak.  

Članak 2. 

 Odluku o odlikovanjima i priznanjima donosi predsjednik HNS-a uz suglasnost Predsjedništva 

HNS-a, a odluku o dodjeli Zahvalnice može donijeti i Glavno vijeće HNS-a. 

Odlikovanja i priznanja dodjeljuje Predsjednik HNS-a, a Zahvalnice može dodjeljivati i Glavno 

vijeće HNS-a. 

Sabor HNS-a donosi odluku i dodjeljuje odlikovanje i priznanje Predsjedniku HNS-a.  

Članak 3. 

Odlikovanja i priznanja HNS-a dodjeljuju se domicilnim i stranim fizičkim i pravnim osobama, 

međunarodnim organizacijama i institucijama, udrugama, zakladama ili drugim organizacijama 

za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za ostvarivanje pune jednakopravnosti 

hrvatskog naroda s drugim narodima i građanima u Bosni i Hercegovini i drugih ciljeva 

utvrđenim Statutom HNS-a. 

Odlikovanja i priznanja HNS-a dodjeljuju se domicilnim i stranim državljanima za osobite 

zasluge u svim područjima društvenog života, uključujući, ali se ne ograničavajući na područje 

kulture, javnog života, medija, braniteljske populacije, stradalnika domovinskog rata, 

policijskih i vojnih struktura gospodarstva, znanosti, izumiteljstva, športa, zdravstva, socijalne 

skrbi i promicanja moralnih društvenih vrednota i prosvjete. 

Odlikovanja i priznanja dodjeljuju se za iznimnu hrabrost i junački čin u ratu , izravnoj ratnoj 

opasnosti ili u posebnim okolnostima u miru te za izniman doprinos i zasluge za obranu u 

domovinskom ratu, zasluge u izgradnji Hrvatskog vijeća obrane (u daljem tekstu HVO) i 

osobite uspjehe u vođenju i zapovjedanju postrojbama HVO-e, policijskih i drugih obrambenih 

struktura. 

Fizičke osobe mogu se odlikovati posthumno.  
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Članak 4. 

Odlikovanja i priznanja dodjeljuju se prigodom zasjedanja HNS-a ili obilježavanja značajnih 

obljetnica za hrvatski narod u BiH, odnosno fizičku ili pravnu osobu kojima se dodjeljuju 

odlikovanja i  priznanja. 

 

II. ODLIKOVANJA 

Članak 5. 

Odlikovanja HNS-a su:  

1. Orden grba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s lentom i Velikom Danicom   

2. Orden grba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s lentom i Danicom 

3. Orden grba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s lentom 

4. Orden grba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini 

5. Orden križa s hrvatskim pleterom  

6. Orden hrvatskog pletera  

7. Spomenica domovinskog rata 

Članak 6. 

Orden grba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s lentom i Velikom Danicom dodjeljuje se 

poglavarima država  i predsjednicima vlada kao izraz priznanja HNS-a za izniman doprinos u 

uspostavi i obrani ustavno-pravnog položaja i ostvarivanju pune jednakopravnosti hrvatskog 

naroda s drugim narodima i građanima  u BiH i drugih ciljeva utvrđenih u Statutu HNS-a.  

Članak 7. 

Orden grba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s lentom i Danicom dodjeljuje se 

domicilnim i stranim dostojanstvenicima , visokim državnim dužnosnicima i čelnicima 

međunarodnih organizacija za njihov izniman doprinos u uspostavi i obrani ustavno-pravnog 

položaja i ostvarivanju pune jednakopravnosti hrvatskog naroda s drugim narodima i građanima 

u BiH i drugih cljeva utvrđenih u Statutu HNS-a, te vojnim zapovjednicima HVO-e za izniman 

doprnos i zasluge za obranu u domovinskom ratu, zasluge u izgradnji HVO-e i osobite uspjehe 

u vođenju i zapovjedanju postrojbama HVO-e, policijskih i drugih obrambenih struktura.  

Članak 8. 

Orden grba hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s lentom dodjeljuje se domicilnim i stranim 

dostojanstvenicima i visokim dužnosnicima za njihov izniman doprinos u uspostavi i obrani 

ustavno-pravnog položaja i ostvarivanju pune jednakopravnosti hrvatskog naroda s drugim 

narodima i građanima u BiH i drugih ciljeva utvrđenih u Statutu HNS-a, te pojedincima i 

posrrojbama HVO-e, policijskih i drugih obrambenih struktura u domovinskom ratu za 



  

3 

 

pokazanu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u 

miru.  

Članak 9. 

Orden grba hrvatskog naroda u BiH dodjeljuje se kao časni znak vječnog spomena poginulim i 

nestalim u domovinskom ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima  u miru. 

Članak 10. 

Orden križa s hrvatskim pleterom dodjeljuje se pojedincima za sudjelovanje u domovinskom 

ratu ako su pri tom bili teško ranjeni. 

Člananak 11. 

Orden hrvatskog pletera dodjeljuje se domicilnim i stranim državljanima  za postignuća i 

doprinos od osobitog značaja iz područja kulture, javnog života, medija, gospodarstva, 

znanosti, izumiteljstva, športa, zdravstva, sosijalne skrbi i promicanja moralnih društvenih 

vrednota i prosvjete.  

Članak 12. 

Spomenica domovinskog rata dodjeljuje se pojedincima za sudjelovanje u domovinskom ratu 

kao dragovoljci, pripadnici HVO-e, policijskih ili drugih obrambenih struktura ili na drugi 

djelatni način. 

 

III. PRIZNANJA  

Članak 13. 

Priznanja HNS-a su:  

1. Nagrada za životno djelo 

2. Zlatna plaketa 

3. Zahvalnica 

Članak 14. 

Nagrada za životno djelo se dodjeljuje radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je 

pojedinac ostvario u tijeku svog radnog životnog vijeka, a koje u određenom području 

predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvitku tog područja života. 

 

Članak 15. 

Zlatna plaketa se dodjeljuje radi odavanja priznanja koje je dobitnik ostvario u određenom 

području, što predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvitku u tom području života.  
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Članak 16. 

Zahvalnica se dodjeljuje radi odavanja priznanja koje je dobitnik ostvario pomažući rad HNS-

a ili njegovih organizacijskih djelova, kao i za postignuća ostvarena  u određenom području 

djelovanja.     

 

IV. POSTUPAK DODJELE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA  

Članak 17. 

Predsjednika i članove Povjerenstva za odlikovanja i priznanja HNS-a imenuje Predsjedništvo 

HNS-a iz reda dužnosnika i istaknutih javnih djelatnika. Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja 

donosi poslovnik o svom radu.  

Članak 18. 

Isprave o dodjeli odlikovanja i priznanja potpisuje predsjednik HNS-a, a ispravu o dodjeli 

Zahvalnice koju dodjeljuje Glavno vijeće HNS-a potpisuje predsjednik Glavnog vijeća HNS-a.  

Članak 19. 

Poticaj za dodjelu odlikovanja i priznanja  mogu podnositi Predsjednik HNS-a, članovi 

Predsjedništva HNS-a i članovi  Glavno vijeće HNS-a, političke stranke, crkve i vjerske 

zajednice, udruge građana i druge pravne osobe.  

Posredstvom nekog od tijela iz stavka 1. ovog članka inicijativu mogu podnijeti i građani BiH.  

Poticaj se podnosi u pismenom obliku Povjerenstvu za odlikovanja i priznanja HNS-a i mora 

sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, mjesto i državu 

rođenja, državljanstvo, odnosno naziv pravne osobe, naziv odlikovanja ili priznanja za koje se 

podnosi poticaj, osnovne podatke o pravnoj osobi, te odgovarajuće obrazloženje prijedloga.  

Poticaj se može podnijeti i u elektronskom obliku uz obavezu naknadne potvrde u pisanom 

obliku.  

Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja HNS-a razmatra poticaje za odlikovanja i priznanja, a 

usvojene poticaje u obliku prijedloga podnosi Predsjedniku HNS-a.  

Iznimno od predhodnog stavka, dodjela zahvalnica ne podliježe proceduri razmatranja poticaja 

pred Povjerenstvom za odlikovanja i priznanja. 

 

V. URUČENJE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA  

Članak 20. 

Predsjednik HNS-a  po pravilu uručuje odlikovanja i priznanja osobno.  

Predsjednik HNS-a može odrediti izaslanika za uručenje odlikovanja i priznanja.  

Odlikovanja i priznanja uručuju se na prigodnoj svečanosti.  
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 VI. ODUZIMANJE ODLIKOVANJA I PRIZNANJA  

 

Članak 21. 

Predsjednik HNS BiH može na prijedlog Povjerenstva za dodjelu odlikovanja i priznanja ili po 

vlastitoj odluci uz suglasnost Predsjedništva HNS-a, oduzeti odlikovanja i priznanja ukoliko 

nastupe okolnosti suprotne svrsi dodjele odlikovanja i priznanja. 

 

 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 22. 

Sastav, opis, izgled i tehnička izvedba svakog dijela odlikovanja ili priznanja utvrđenih u 

člancima 5. i 13. ovog Pravilnika, slikovni prikaz odlikovanja ili priznanja i isprave o dodjeli 

odlikovanja i priznanja,  kao i način dodjele propisat će se aktom Predsjedništva HNS-a koji će 

činiti sastavni dio ovog Pravilnika.  

 

Članak 23. 

O dobitnicima odlikovanja i priznanja HNS-a vodi se posebna evidencija, koju vodi nadležna 

stručna služba u Tajništvu HNS-a. 

Članak 24. 

Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se posthumno članovima 

njegove obitelji odnosno nasljednicima. 

Članak 25. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja na zasjedanju HNS-a. 

 

 

Mostar, 04. veljače 2023. godine                                                            Predsjednik HNS-a 

                                                                                                                  Dragan Čović, v.r.       


