
 

 

 
 

 

Opći  

propisnik 
Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške 

i na ženske osobe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Članak 1. 

 Ovim se Propisnikom reguliraju osnovne norme ponašanja u natjecanjima i drugim programima 

Saveza. Posebnim propisnicima, koji su sastavni dio ovog Propisnika, reguliraju se specifičnosti svake 

sportske grane.  

 

Članak 2. 

 Za sve što nije navedeno u ovom Propisniku primjenjivat će se Posebni propisnik, službena 

pravila pojedine sportske grane/igre, te Propisnik Državnog prvenstva školskih sportskih društava 

Republike Hrvatske izdan od Hrvatskog školskog sportskog saveza.  

 

Članak 3. 

 Prvenstva Grada Zagreba za osnovne i srednje škole ustrojava i Propisnike donosi Izvršni odbor 

Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, a u skladu s Propisnikom Državnog prvenstva školskih 

sportskih društava Republike Hrvatske izdanog od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza. 

 

Članak 4. 

Školski sportski savez Grada Zagreba u tekućoj školskoj godini  organizira Prvenstva Grada 

Zagreba za učenike osnovnih i srednjih škola, te za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju.  

Prvenstva će se održati u sportovima, kategorijama i konkurencijama sukladno važećoj odluci 

Izvršnog odbora Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.  

 

Članak 5. 

 Organizaciju i tijek natjecanja Prvenstva Grada Zagreba te voditi brigu o poštivanju odredbi 

Općeg i Posebnih propisnika, te Disciplinskog pravilnika Školskog sportskog saveza Grada Zagreba 

provodit će Natjecateljsko povjerenstvo za sportske igre Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.  

 

Članak 6. 

Natjecateljsko povjerenstvo za sportske igre imenuje svojom Odlukom Izvršni odbor Školskog 

sportskog saveza Grada Zagreba, na početku svakog mandata Izvršnog odbora, a imenuju se na 

mandat od 4 godine od dana imenovanja.  

Natjecateljsko povjerenstvo za sportske igre sastoji se od 5  članova, koji između sebe biraju 

predsjednika.  

U slučaju podnošenja ostavke člana Natjecateljskog povjerenstva za sportske igre ili prestanka mandata 

članu iz nekog drugog razloga, na prvoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora,  izabrat će se novi član, u 

trajanju do isteka mandata starom članu.  

Natjecateljsko povjerenstvo za ostale sportske grane imenovat će se od strane svih voditelja ekipa na 

dan održavanja natjecanja, a na prijedlog predsjednika Natjecateljskog povjerenstva za ostale sportske 

grane koji je izabran iz redova djelatnika zaposlenih  u  Školskom sportskom saveza Grada Zagreba.  

Natjecateljsko povjerenstvo za ostale sportske grane sastoji se od 4 izabrana voditelja ekipa prisutnih na 

natjecanju izabranih većinom glasova svih voditelja ekipa na natjecanju te predsjednika kojeg će 

imenovati Školski sportski savez za to natjecanje iz redova svoji zaposlenika .   

Uz imenovano Natjecateljsko povjerenstvo za sportske igre, na završnici Državnog prvenstva za 5. i 6. 

razrede, biti će imenovano dodatno Natjecateljsko povjerenstvo sukladno Propisniku Državnog 

prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske.  

Izvršni odbor može, u slučaju potrebe, na svojoj sjednici, imenovati posebna natjecateljska povjerenstva, 

o čijim nadležnostima i mandatu ć se odlučiti posebnom odlukom.   

 

 

 



 

 

Članak 7. 

Organizacija i sustav natjecanja utvrđuju se za svaku sportsku granu posebno na temelju broja 

prijavljenih ekipa. 

Članak 8. 

Kao mjesto natjecanja odabire se kvalitetnije borilište. 

 

Članak 9. 

Mentor je učitelj odnosno nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture koji obavezno mora biti 

djelatnik škole koja sudjeluje na natjecanju i zadovoljava uvjete iz članka 59. i 60. Zakona o sportu.  

Na Prijavi škole i Prijavi sastava ekipe obavezno mora biti naveden mentor. 

Ukoliko škola na prijavi nije navela zamjenskog voditelja ekipe, mentor naveden na Prijavi škole i 

Prijavi sastava ekipe smatrat će se ujedno i voditeljem ekipe. 

 Rezultati školskog sportskog društava na pojedinom natjecanju, priznaju se mentoru prilikom 

napredovanja u struci. 

Voditelji ekipe mogu biti učitelji, odnosno nastavnici škole i vanjski suradnici koji zadovoljavaju 

uvjete iz članka 59. i 60. Zakona o sportu.    

 

Članak 10. 

Kontakt osoba je zaposlenik škole, koja prima obavijesti o svim programima i aktivnostima 

Saveza,  a čiju kontakt adresu je pojedina škola dostavila prilikom prve prijave  Školskog sportskog 

saveza Grada Zagreba. 

Smatrat će se da je dostava bilo koje informacije od strane Školskog sportskog saveza Grada 

Zagreba uredno izvršena ukoliko je poslana na adresu kontakt osobe iz prethodnog stavka.  

 

Članak 11. 

Poziv za pojedino natjecanje biti će poslan putem elektroničke pošte na adresu kontakt osobe iz 

prethodnog članka, a sve daljnje promjene vezane za natjecanja voditelj je dužan preuzeti s mrežne 

stranice Školskog sportskog saveza Grada Zagreba: www.skolski-sport-zg.hr.  

 

Članak 12. 

 Voditelja natjecanja određuje Natjecateljsko povjerenstvo Školskog sportskog saveza Grada 

Zagreba. Dužnosti voditelja natjecanja opisana su u "Pravilima obavljanja dužnosti voditelja natjecanja u 

organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba". Voditelj koji se ne pridržava "Pravila obavljanja 

dužnosti voditelja natjecanja" gubi pravo na nadoknadu za sporni dio prvenstva. 

 

Članak 13. 

 Pravo nastupa za školu imaju samo učenici koji imaju status redovito upisanog učenika 

prijavljene škole (značenje pojma redovito upisanog učenika tumači se temeljem Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). 

 

Članak 14. 

Izlazna godišta učenika za svaki od razreda koji sudjeluju u natjecanju, odredit će se posebnom 

odlukom Izvršnog odbora Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, prije početka svake natjecateljske 

sezone.  

Članak 15. 

 Za identifikaciju učenika osnovnih i srednjih škola koristit će se važeća iskaznica i e- iskaznica 

Hrvatskog školskog sportskog saveza. Kao identifikacijski dokument može poslužiti originalno ovjeren 

Zahtjev za izdavanje iskaznice HŠSS-a", ne stariji od 30 dana od dana izdavanja Zahtjeva.  

 Učenik bez identifikacijskih dokumenata ne može biti aktivan sudionik programa, odnosno ne 

može nastupiti za školsku ekipu niti koristiti programe "Odmorka", "Univerzalne sportske škole", te 

"Vježbaonice". 

 Za identifikaciju voditelja koristit će se važeći dokument sa slikom.  

 



 

 

 

Članak 16. 

 Nastup, u sportskim igrama, s učenikom koji nema status redovito upisanog učenika škole za 

koju je prijavljen ili nastup učenika pod drugim imenom, ili nastup sa lažnom i nevažećom 

dokumentacijom povlači za sobom isključenje iz prvenstva dotične ekipe, te gubitak svih utakmica te 

ekipe  bez borbe. 

 U drugim sportskim granama navedeni prekršaj povlači za sobom gubitak osvojenih bodova, 

plasmana i slično. 

 Za navedeni prekršaj voditelj ekipe i/ili učenik podliježe sankcijama Disciplinskog pravilnika 

Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. 

 

Članak 17. 

U svim natjecanjima sudionici moraju biti sportski odjeveni i obuveni (sportska majica, sportske 

hlače i sportske papuče) sukladno pravilima sportske grane.  

Ekipe u sportskim igrama moraju biti jednoobrazno odjevene s odgovarajućim brojevima na 

sportskim majicama, u suprotnom ne mogu nastupiti.  

 Sportske majice u kojima ekipe nastupaju trebaju biti bez vidljivih klupskih obilježja. 

 U slučaju kršenja ovoga članka, sudioniku se neće dozvoliti nastup u određenoj sportskoj grani i 

gubi utakmicu bez borbe, a bodovanje se vrši prema Propisniku dotične sportske grane.  

 Provedbu ovog članka vrši voditelj natjecanja i suci na mjestu održavanja istog.  

 

Članak 18. 

 Učenici koji dolaze na natjecanje trebaju biti fizički i psihički sposobni i pripremljeni za isto. 

Odluku o sposobnosti/nastupu učenika donosi voditelj ekipe, odnosno škola, sukladno Pravilniku o 

osnivanju, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava. Sudionici sportskih aktivnosti 

sudjeluju u istim dragovoljno i uz pristanak roditelja. 

 Sudionici u natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada 

Zagreba nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajućih društava. 

 Organizator natjecanja i drugih aktivnosti ne preuzima odgovornost za moguće ozljede sudionika 

prije, za vrijeme i nakon natjecanja ili drugih aktivnosti.  

 

Članak 19. 

Ekipa mora nastupiti s brojem igrača kako je predviđeno Posebnim propisnicima pojedine 

sportske grane. 

Voditelj može prijaviti samo fizički prisutne učenike, petnaest (15) minuta prije satnicom 

predviđenog početka natjecanja. 

Ekipa koja nema, petnaest (15) minuta prije satnicom predviđenog početka utakmice, potreban 

broj fizički prisutnih učenika propisan Posebnim propisnikom s ispravnim identifikacijskim dokumentima, 

gubi utakmicu bez borbe.  

  

Članak 20. 

 Ekipe su dužne pridržavati se rasporeda i satnice natjecanja  (odgađanje početka natjecanja 

zbog kašnjenja ekipe nije moguće) objavljenih na mrežnim stranicama Školskog sportskog saveza 

Grada Zagreba, prije samog natjecanja. 

 Ako u sportskim igrama, na utakmicu nije došla jedna od prijavljenih ekipa, protivnik , odnosno 

ekipa koja je na natjecanje došla s brojem igrača predviđenim Posebnim propisnikom , dužna je  

pristupiti utakmici, odnosno dužna je izaći na borilište u sportskoj opremi. Nakon raspoređivanja po 

terenu i sučevog znaka za početak utakmice, konstatira se da protivnik nije pristupio odigravanju 

utakmice i utakmica se registrira bez borbe, a ekipa koja nije došla gubi utakmicu .  

 U slučaju kršenja stavka 1. ovog članka, u sportskim igrama, utakmica se gubi bez borbe, a 

bodovanje se vrši prema Posebnom propisniku dotične sportske grane.  

 U ostalim natjecanjima ekipa koja nije stigla s voditeljem na natjecanje sukladno odredbama 

Posebnog propisnika za sportsku granu neće moći pristupiti natjecanju te gubi utakmicu.  

 



 

 

Članak 21. 

 Nastup ekipe može odgoditi jedino Natjecateljsko povjerenstvo za sportske igre Školskog 

sportskog saveza Grada Zagreba temeljem pisanog zahtjeva ovlaštene osobe škole koja traži odgodu 

utakmice, i to uz pismenu suglasnost protivničke ekipe, sve  ovjereno pečatom škole i potpisom 

odgovorne osobe, koji zahtjev treba biti dostavljen najkasnije 10 dana prije određenog dana utakmice.   

   

Članak 22. 

 Natjecanja se ne mogu odgoditi zbog nedolaska delegiranih sudaca, a voditelj natjecanja će se 

pobrinuti da se natjecanje održi sa suđenjem koje će biti u duhu pravila (utakmice sude voditelji ekipa ili 

druge osobe na koje pristaju obje ekipe, a ako takvih nema onda sudi voditelj natjecanja). 

 

Članak 23. 

 Odgađanje ili otkazivanje natjecanja zbog vremenskih nepogoda ili sličnog vrši se na licu mjesta 

odlukom  voditelja natjecanja. Prestankom loših vremenskih uvjeta ili sličnog nastupi predviđeni 

satnicom mogu se održati.  

 Ukoliko se radi objektivnih razloga (viša sila) za sportske igre u kolu ne odigra više od 50 % 

utakmica, cijelo kolo se proglašava neregularnim i odigrava se na kraju ciklusa natjecanja.  

 Nastupi koji su otkazani, neće se naknadno održati.  

 

Članak 24. 

 Da bi škola postala sudionica natjecanja, uz uvjet da je dostavila obrazac "Potvrda članstva u 

školskoj godini 2019./2020." dužna je u predviđenom roku, elektroničkim putem Školskom sportskom 

savezu Grada Zagreba, dostaviti Prijavu škole za sudjelovanje na natjecanju. 

 

Elektronička prijava za sportske igre sastoji se od dva dijela: 

1. elektronička prijava škole za sudjelovanje na natjecanju - "Prijava škole" 
2. elektronička prijava sastava ekipe koja sudjeluje na natjecanju - "Prijava sastava ekipe" 

 

AD 1.) Elektroničku prijavu škole za sudjelovanje na natjecanju potrebno je izvršiti u predviđenom roku, a 

najkasnije jedan dan prije ždrijeba. "Prijavu škole" ispisanu, ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene 

osobe škole, potrebno je dostaviti u ured Školskog sportskog saveza Grada Zagreba najkasnije do 

početka ždrijeba natjecanja.   

 

AD 2.)  "Prijavu sastava ekipe" moguće je provesti tek nakon što je izvršen prvi dio elektroničke prijave 

- "Prijava škole". 

U "Prijavu sastava ekipe" voditelj može prijaviti 100 % natjecatelja više nego što je Posebnim 

propisnikom za pojedinu sportsku granu određeno.  

 

Elektronička prijava za ostale sportske grane: 

Elektronička prijava za ostale sportske grane: atletiku, badminton, kros, plivanje, skijanje, stolni 

tenis, šah provodit će se na jednom obrascu koji će biti i prijava škole za sudjelovanje na natjecanju i 

poimenična prijava sastava ekipe - "Prijava škole i sastava ekipe". 

 

Svaka prijava s ručno upisanim podacima (osim imena i prezimena i potpisa ovlaštene osobe) bit 

će nevažeća.  

 

Članak 25. 

"Prijavu sastava ekipe" za sportske igre i "Prijavu škole i sastava ekipe" za ostale sportske 

grane voditelji ekipa predaju voditelju natjecanja sukladno Posebnom propisniku određene sportske 

grane.  

 

 

  



 

 

Članak 26. 

 Voditelj ekipe koji na natjecanje dovede ekipu s pravom nastupa na posebnom će obrascu svojim 

potpisom prije početka natjecanja potvrditi svoju fizičku, aktivnu i stručnu prisutnost, potvrditi da su u 

zapisniku upisani svi fizički prisutni natjecatelji, te utvrditi da je borilište u skladu s Pravilima sportske 

grane i Propisnicima Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. Bez potpisa voditelja ekipe na obrascu 

"Izvješće o dovođenju ekipa na natjecanje" ta ekipa ne može pristupiti natjecanju. Navedeni obrazac 

ujedno je i temeljni dokument za obračun ostvarenih sredstava za izvršeni rad.  

 S ekipom na natjecanjima mogu biti dva voditelja pod uvjetom da su navedeni u ovjerenoj "Prijavi 

sastava ekipe" za sportske igre, te "Prijavi škole i sastava ekipe" u ostalim sportskim granama.  

 Naknadu za pedagoški nadzor i vođenje ekipe ostvaruje voditelj koji je upisan u obrazac "Izvješće 

o dovođenju ekipa na natjecanje". 

 Drugi voditelj mora biti upisan u zapisnik utakmice. 

 

Članak 27. 

 Neposredno prije početka natjecanja/utakmice na jednom dijelu sportskog borilišta obavezno je 

fotografiranje ekipe s voditeljem. 

 Kako bi se osobni podaci i fotografije  sudionika natjecanja mogle koristiti za potrebe Saveza te 

za objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Saveza, svaka škola koja sudjeluje u 

natjecanju dužna je  osigurati privolu sudionika, odnosno zakonskog skrbnika sudionika. 

 

Članak 28. 

 Sudionici i posjetitelji sportskih aktivnosti u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada 

Zagreba dolaskom na aktivnosti pristaju na fotografiranje i video snimanje kao sudionik ili posjetitelj 

javnog događaja. Foto i video dokumentaciju organizator, Školski sportski savez Grada Zagreba, koristit 

će isključivo za vlastitu arhivu te za objavu na mrežnim stranicama i društvenim mrežama i s njom 

postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o 

zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o 

stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi 

Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

 

Članak 29. 

 Voditelj ekipe dužan je biti uz natjecatelje koje je doveo na natjecanje, te brinuti o ponašanju i 

sigurnosti istih, prije, za vrijeme i nakon boravka ekipe na borilištu. 

 Nepoštivanje odredbi ovoga članka za sobom povlači diskvalifikaciju ekipe s natjecanja.  

 

Članak 30. 

 Voditelj koji vodi dvije ili više ekipa različitih škola prijavljenih u sportskim igrama u jednoj 

sportskoj grani, ne može voditi dvije različite ekipe u međusobnoj utakmici. 

 Nepoštivanje odredbi ovog članka za sobom povlači diskvalifikaciju obje ekipe. 

 

Članak 31. 

 U tijeku jednog ciklusa prvenstva po liga sustavu u skupinama s više od četiri ekipe dozvoljava se 

ekipi jedan nedolazak. Ekipa koja nije došla na natjecanje gubi utakmicu bez borbe. 

 Drugi izostanak ekipe u istom ciklusu prvenstva u skupinama s više od četiri ekipe povlači 

DISKVALIFIKACIJU i gubitak svih utakmica bez borbe. 

 Prvi izostanak ekipe u ciklusu prvenstva u skupinama do četiri ekipe povlači DISKVALIFIKACIJU 

i gubitak svih utakmica bez borbe.  

 Prvi izostanak ekipe u natjecanjima koja su organizirana po kup sustavu, povlači za sobom 

DISKVALIFIKACIJU i gubitak utakmice bez borbe. 

 Voditelj ekipe, koja je iz bilo kojeg razloga diskvalificirana, gubi pravo na nadoknadu za tu razinu 

natjecanja ili ciklus prvenstva.  

  

  



 

 

Ukoliko ekipa koja je stekla pravo nastupa u Drugoj razini natjecanja ne odigra svoju prvu utakmicu, 

može biti zamijenjena ekipom iz Prve razine natjecanja uz uvjet da je ekipa poslala zamolbu za 

uvrštavanjem u Drugu razinu natjecanja. Ukoliko se istovremeno prijavi više ekipa za ulazak u Drugu 

razinu natjecanja, primijenit će se kriterij pojedine sportske grane za određivanje poretka, odnosno 

redoslijeda ulaska u drugu razinu. 

 

Članak 32. 

 Protiv ekipe čiji igrači izazovu, svojim nediscipliniranim ili nesportskim ponašanjem, prekid 

natjecanja ili svojevoljno napuste sportsko borilište ili netko od igrača i voditelja pojedine ekipe, prije, za 

vrijeme ili nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim igračima ili 

namjerno uzrokuje ili počini štetu u objektu sportskog borilišta, pokrenut će se disciplinski postupak na 

osnovi prijave voditelja natjecanja, koji će se voditi sukladno Disciplinskom pravilniku. 

 Trošak otklanjanja štete snosi škola ekipe koja ju je napravila, sve sukladno Izvještaju voditelja 

natjecanja, a temeljem računa dostavljenog od strane škole u kojoj je šteta nastala, izdanog od strane 

ovlaštene osobe koja je štetu otklonila. 

 Svojevoljno napuštanje sportskog borilišta povlači gubitak utakmice pojedine ekipe bez borbe ili 

gubitak osvojenih bodova u tom natjecanju uz pokretanje disciplinskog postupka.  

 

Članak 33. 

Ukoliko netko od gledatelja ili roditelja, svojim nediscipliniranim i nesportskim ponašanjem prije, 

za vrijeme ili nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim igračima, voditelj 

natjecanja može prekinuti trenutno natjecanje odnosno isprazniti gledalište.  

 

Članak 34. 

 Škola koja je stekla pravo sudjelovanja u natjecanju koje se održava po liga sustavu, a ne pristupi 

istom ili zbog nekog drugog razloga bude diskvalificirana, sljedeće godine u dotičnom sportu mora kroz 

kvalifikacije izboriti pravo nastupa za Prvenstvo Grada Zagreba. 

 Otkaz sudjelovanja u prijavljenom natjecanju mora se izvršiti pisanim putem najkasnije jedan dan 

prije ždrijeba natjecanja.  

 

Članak 35. 

 Ukoliko postoji prigovor na održanu utakmicu u sportskim igrama, isti se najavljuje potpisom 

voditelja ekipe u zapisnik na za to predviđeno mjesto,  u roku od petnaest (15) minuta od završetka 

natjecanja, a u prvom radnom danu do 15.00 sati treba prigovor dostaviti s pisanim obrazloženjem u 

ured Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. Najavljenom prigovoru uz zapisnik treba obvezno 

priložiti izjave sudaca, izjavu voditelja natjecanja, kao i izjave oba voditelja ekipa.   

 

Prigovor na održanu utakmicu mogu podnijeti samo voditelji ekipa.  

 

Članak 36. 

Za ostale sportske grane voditelj ekipe ima pravo prigovora na održanu utakmicu u roku od 

petnaest (15) minuta od završetka pojedinog natjecanja ili objave neslužbenih rezultata pojedine 

discipline ili kategorije. 

 Prigovor se u pisanom obliku predaje Natjecateljskom povjerenstvu za ostale sportske grane . 

Natjecateljsko povjerenstvo donijeti će odluku sukladno Općem propisniku i uvažavajući odredbe 

Posebnom propisnika određene sportske grane.  

 

Članak 37.  

Natjecateljsko povjerenstvo, u povodu prigovora na održanu utakmicu, može donijeti sljedeće odluke: 

 

1. prigovor odbaciti kao nepravovremen i/ili podnesen od strane neovlaštene osobe 
2. prigovor odbiti kao neosnovan 



 

 

3. prigovor usvojiti i donijeti odluku kojom će se ispraviti utvrđene nepravilnosti 
4. prigovor usvojiti i temeljem istoga pokrenuti disciplinski postupak u slučaju kada se prigovor  

podnosi vezano za prekršaje utvrđene Disciplinskim pravilnikom  
 

Natjecateljsko povjerenstvo odluke iz prethodnog stavka donosi većinom glasova prisutnih članova, a za 

donošenje pravovaljane odluke potrebno je da donošenju odluke prisustvuje najmanje 3 člana. U slučaju 

jednakog broja glasova, glas predsjednika prvostupanjskog tijela će bi ti odlučan.   

 

Članak 38. 

Protiv odluke Natjecateljskog povjerenstva donesene u povodu prigovora na održanu utakmicu 

može se izjaviti žalba i to u roku od 5 dana računajući od dana prijema rješenja, a podnosi se Komisiji za 

pravila i propise.  

Na Komisiju za pravila i propise primjenjuje se čl. 39. i 40.  važećeg Statuta Školskog sportskog saveza 

Grada Zagreba.    

Komisija za pravila i propise, u povodu žalbe na odluku Natjecateljskog povjerenstva po prigovoru na 

održanu utakmicu, može donijeti sljedeće odluke: 

 

1. žalbu odbaciti kao nepravovremenu  
2. žalbu odbiti kao neosnovanu 
3. žalbu usvojiti i donijeti odluku kojom će se ispraviti utvrđene nepravilnost i odluku Natjecateljskog 

povjerenstva  
 

Komisija donosi odluke donosi većinom glasova. U slučaju jednakog broja glasova glas predsjednika je 

odlučan.   

Članak 39. 

 Rekvizite za održavanje natjecanja osigurava Školski sportski savez Grada Zagreba, a rekvizite 

za zagrijavanje škole sudionice. 

Članak 40. 

 Školski sportski savez Grada Zagreba nagrađuje tri prvoplasirane ekipe peharom, diplomom i 

medaljama. 

Članak 41. 

 Pravo tumačenja, izmjenu i dopunu OPĆEG PROPISNIKA ima Izvršni odbor Školskog sportskog 

saveza Grada Zagreba temeljem članka 36. Statuta Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. 

 

Članak 42. 

Opći propisnik je usvojen na sjednici Izvršnog odbora Školskog sportskog saveza Grada Zagreba 

održanoj 9. rujna 2020. godine i stupa na snagu danom donošenja. 
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