Temeljem članka 34. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog
školskog sportskog saveza na 27. sjednici održanoj 1. listopada 2020. godine donio je

PRAVILNIK
o dodjeli nagrada u školskom sportu
Članak 1.
Pravilnikom o dodjeli nagrada u školskom sportu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti
za dodjelu nagrada u školskom sportu, (u daljnjem tekstu: nagrada), način rada Povjerenstva za
dodjelu nagrada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), način raspisivanja natječaja za dodjelu
nagrada, način predlaganja kandidata za nagradu, postupak za dodjelu nagrada, opis plakete,
novčani iznos i druga pitanja značajna za dodjelu nagrade.
Članak 2.
(1)Hrvatski školski sportski savez (u daljnjem tekstu: HŠSS) svake godine, povodom osnivanja
HŠSS, dijelit će nagrade u školskom sportu.
(2)Nagrade se dodjeljuju za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj i
popularizaciju školskog sporta u Republici Hrvatskoj ili za višegodišnje uspješno djelovanje u
školskom sportu, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili sportsko dostignuće.
(3)Nagrade se dodjeljuju stručnim i javnim djelatnicima u području školskog sporta koji obavljaju
djelatnost u području školskog sporta te školskim sportskim društvima u Republici Hrvatskoj u
kategoriji osnovnih i srednjih škola.
(4)Nagrade se dodjeljuju u obliku plakete i novčane nagrade, ovisno u kojoj kategoriji se
nagrada dobiva.
Članak 3.
Nagrade se dodjeljuju u četiri (4) kategorije i to:
• nagrada za životno djelo- jedna nagrada
• najboljim školskim sportskim društvima osnovnih škola Republike Hrvatske u
prethodnoj školskoj godini - 3 nagrade,
• najboljim školskim sportskim društvima srednjih škola Republike Hrvatske u
prethodnoj školskoj godini - 3 nagrade,
• doprinos za razvoj školskog sporta u prethodnoj školskoj godini - 21 nagrade
Članak 4.
(1)Svaki županijski školski sportski savez i Školski sportski savez Grada Zagreba može
kandidirati najviše jednu osobu po kategoriji s područja svoje županije za dodjelu nagrade, a
sukladno članku 3., točkama jedan i četiri.
(2)Povjerenstvo će na temelju pristiglih kandidatura za nagradu za životno djelo te temeljem
ovog Pravilnika napraviti rang listu svih pristiglih prijedloga.
(3)Povjerenstvo će napraviti rang listu najboljih školskih sportskih društava osnovnih i srednjih
škola temeljem ovog Pravilnika.
(4)Pristigle kandidature za nagradu doprinos za razvoj školskog sporta u prethodnoj školskoj
godini, povjerenstvo će samo konstatirati jer su kandidati predloženi od ŽŠSS-a i HŠSS će im
uručiti nagradu.
(5)Na temelju napravljenih rang lista, Povjerenstvo će predložiti Izvršnom odboru HŠSS-a
dobitnike nagrada.
(6)Odluku o dobitnicima nagrada donosi Izvršni odbor HŠSS-a.
Članak 5.
(1)Prijedlog za nagradu školskog sporta za životno djelo te za doprinos razvoju školskog sporta
mora biti pisano obrazložen.

(2)Pisano obrazloženje mora sadržavati životopis s osobnim podacima o kandidatu, slikom,
zatim podatke o njegovoj djelatnosti, sportskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i
dostignućima u školskoj sportskoj djelatnosti te druge razloge zbog kojih se predlažu za
nagradu.
(3)Ako prijedlog za kandidata za nagradu u kategoriji životno djelo nije obrazložen, odnosno ako
obrazloženje nema dovoljno elemenata za prosudbu ili je dostavljena dokumentacija nepotpuna,
Povjerenstvo može od predlagatelja tražiti dopunu prijedloga. Predlagatelj je dužan traženu
dopunu dostaviti u roku koji mu odredi Povjerenstvo, a koji ne može biti dulji od pet dana. Ako u
tom roku predlagatelj ne dopuni prijedlog, Povjerenstvo neće razmatrati navedeni prijedlog.
Članak 6.
(1)Kandidat za nagradu u kategoriji nagrade za životno djelo treba ispunjavati sljedeće uvjete:
• da u školskom sportu aktivno djeluje najmanje 30 godina,
• da je postigao značajna ostvarenja na području znanstvenog ili stručnog ili
pedagoškog rada u školskom sportu,
• da je aktivno utjecao na razvoj školskog sporta
(2)Predložene osobe za nagradu u kategoriji doprinos za razvoj školskog sporta u prethodnoj
školskoj godini treba ispunjavati sljedeće uvjete:
• da aktivno djeluje u školskom sportu,
• da je postigao značajna ostvarenja na području znanstvenog ili stručnog ili
pedagoškog rada u školskom sportu,
• da je ostvario odlične rezultate na školskim sportskim natjecanjima,
• da aktivno djeluje u radu i promociji školskog sporta,
• da svojim radom uključuje djecu u aktivnosti i potiče ih na stvaranje zdravih navika.
(3)Jedna osoba može samo jednom dobiti nagradu u istoj kategoriji.
Članak 7.
(1)Za utvrđivanje najboljih školskih sportskih društava bodovat će se pobjede na županijskim
školskim sportskim natjecanjima, nastupi i uspjesi na poluzavršnim i završnim natjecanjima
Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske te nastupi i uspjesi na
međunarodnim školskim sportskim natjecanjima ali isključivo u onim sportovima koji su u
organizaciji HŠSS-a, a sve u prethodnoj školskoj godini. Za sve druge odlaske na međunarodna
sportska natjecanja, bodovi se neće dodjeljivati.
(2)Rang lista školskih sportskih društava utvrdit će se temeljem dodjeljivanja bodova za svaku
ekipu školskog sportskog društva koja je sudjelovala ili ostvarila uspjeh, na sljedeći način:
Županijska
- za osvojeno 1 mjesto na županijskom natjecanju u svakom sportu:
Poluzavršna
- za sudjelovanje na poluzavršnom natjecanju u svakom sportu:
- za osvojeno 3 mjesto na poluzavršnom natjecanju u svakom sportu:
- za osvojeno 2 mjesto na poluzavršnom natjecanju u svakom sportu:
- za osvojeno 1 mjesto na poluzavršnom natjecanju u svakom sportu:
Završnica
Državnog
- za sudjelovanje na Završnici Državnog prvenstva ŠSD RH u svakom sportu:
- za osvojeno 5. mjesto na Završnici Državnog prvenstva ŠSD RH u svakom sportu:
- za osvojeno 4. mjesto na Završnici Državnog prvenstva ŠSD RH u svakom sportu:
- za osvojeno 3. mjesto na Završnici Državnog prvenstva ŠSD RH u svakom sportu:
- za osvojeno 2. mjesto na Završnici Državnog prvenstva ŠSD RH u svakom sportu:
- za osvojeno 1. mjesto na Završnici Državnog prvenstva ŠSD RH u svakom sportu:
međunarodna
ISF
- za sudjelovanje na međunarodnom ISF natjecanju:
- za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom ISF natjecanju u svakom sportu:
- za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom ISF natjecanju u svakom sportu:
- za osvojeno 1. mjesto na međunarodnom ISF natjecanju u svakom sportu:

natjecanja
2
boda
natjecanja
2
boda
3
boda
4
boda
5 bodova
prvenstva
2 boda
3
boda
4
boda
5 bodova
6 bodova
7 bodova
natjecanja
3
boda
6 bodova
8 bodova
10 bodova

(3)Ukoliko je školsko sportsko društvo nastupalo na poluzavršnom natjecanju, ne priznaju mu se

bodovi za osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju nego samo bodovi za osvojeno mjesto
na poluzavršnom natjecanju.
Članak 9.
(1)Povjerenstvo čine:
• Zdravko Omrčen – predsjednik
• Jadranka Duvančić – zamjenica predsjednika
• Marin Horvat – član
• Tanja Tuđa – član
• dr.sc. Ivan Dujić – član
(2)Predsjednik Povjerenstva priprema, saziva i vodi sjednice Povjerenstva. O tijeku sjednice
Povjerenstva vodi se zapisnik.
(3)Poziv na sjednicu dostavlja se članovima Povjerenstva, u pravilu , najmanje pet dana prije
održavanja sjednice.
(4)U slučaju odsutnosti predsjednika Povjerenstva sjednicu vodi zamjenik predsjednika
Povjerenstva.
(5)Povjerenstvo može donositi pravno valjane odluke ako je na sjednici nazočno najmanje tri
člana, a odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva.
(6)Povjerenstvo o prijedlozima odlučuje u pravilu, javnim glasovanjem.
(7)Povjerenstvo može donijeti odluku da se o pojedinim prijedlozima odlučuje tajnim
glasovanjem.
(8)Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Povjerenstva odnosno zamjenik predsjednika
ukoliko predsjednik nije prisutan.
(9)Član Povjerenstva koji se ne usuglasi sa odlukom Povjerenstva može tražiti da se njegovo
izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice.
Članak 10.
Ukoliko je netko od članova Povjerenstva kandidat za dodjelu nagrade, on neće sudjelovati u
raspravi i glasanju o točki dnevnog reda na kojoj se odlučuje o rang listi kandidata za dobivanje
nagrada.
Članak 11.
Prilikom utvrđivanja rang liste najboljih školskih sportskih društava, Povjerenstvo će koristiti
evidenciju Hrvatskog školskog sportskog saveza, županijskih školskih sportskih saveza te
Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Članak 12.
(1)Visinu novčanog iznosa nagrada Odlukom će odrediti Izvršni
(2)Stručne službe HŠSS-a odredit će izgled i veličinu plakete za nagrade.

odbor

HŠSS-a.

Članak 13.
Stručne, administrativne, računovodstvene i druge poslove u svezi s nagradama obavljaju
Stručne službe HŠSS-a.
Članak 14.
(1)Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.
(2)Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, stavljaju se van snage svi dosadašnji Pravilnici o
dodjeli nagrada školskog sporta.
(3)Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.
Zagreb, 1. listopada 2020. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Perković, prof.

