
NAPUTAK O OBAVLJANJU KONTROLE NATJECANJA I PRVENSTVENIH UTAKMICA 

 

 

1. Osnovna zadaća kontrole je praćenje sustava natjecanja i pojedinih utakmica u svim 

segmentima provođenja odluka iz sustava natjecanja. 

Na području NSZŽ-e, za sve stupnjeve natjecanja i kategorije , kontrola se obavlja i vodi 

jedinstveno po odluci predsjednika Izvršnog odbora NSZŽ-e. 

     Kontrolirati se može : 

 Cijelo prvenstveno kolo određenog stupnja ili kategorije natjecanja 

 Pojedine utakmice 

 Službena dokumentacija(zapisnici, izvješća delegata, ocijene uspješnosti suđenja) 

 Rad službenih osoba i sudionika u natjecanju 

2. Prema obimu i vrste kontrole mogu biti: 

 Potpune ili djelomične 

 Neposredne ili posredne 

 Programske ili po ukazanoj potrebi 

 S javnim ili nejavnim nastupom kontrolora 

3. Prijedlog za kontrolu mogu davati : 

 Koordinator natjecanja 

 Povjerenici za natjecanje  

 Povjerenici za suđenje 

 Zainteresirani klubovi 

       Predlagatelji predlažu sadržaj i vrstu kontrole , te način financiranja troškova kontrole 

4. Kontrolori –supervizori mogu biti : 

 Članovi  Izvršnog odbora  NSZŽ-e 

 Članovi Komisije za natjecanje 

 Članovi komisije nogometnih sudaca 

 Povjerenici za natjecanje 

             Kontrolori ne mogu biti : 

 Delegati stupnja natjecanja za koji se kontrola  obavlja 

 Aktivni suci 

 Članovi disciplinskih organa  

 Članovi komisije za zaštitu pravilnika  

 Tajnik NSZŽ-e i tajnici  Nogometnih središta 

 Športski djelatnici iz uprava klubova stupnja natjecanja za koje se kontrola obavlja 

5. Nalog za kontrolu i određivanje supervizora obavlja predsjednik Komisije za natjecanje 

prema vrsti i karakteru kontrole u primjerenom vremenu da se kontrolor može kvalitetno 

pripremiti (najkasnije  24 sata prije utakmice, odnosno 48 sati kad se obavlja kontrola 

službene dokumentacije) 

6. Kontrolor je obvezan nakon provedene kontrole podnijeti pismeno izvješće (ako je 

kontrolirao organizaciju utakmice u roku 24 sata), a kada se radi o povredi pravilnika i 

odluka iz natjecanja predložit će odgovarajuće mjere 

7. Financiranje troškova provedene kontrole obavlja se na razini stupnja za koji se provodi 

kontrola iz sredstva za natjecanje. Kada se  kontrola obavlja na zahtjev pojedinog kluba , taj 

klub podmiruje troškove. Visinu novčanih naknada određuje Izvršni odbor. 

8. Radi razmjene iskustava i osposobljavanja kontrolora, predsjednik Komisije za natjecanje 

povremeno će održavati informativne i stručne sastanke sa kontrolorima. 

9. Razradu ovog Naputka s konkretnim obrazloženjem izradit će Stručna komisija  I O. 

10. Upute za primjenu Naputka daje predsjednik I O. 

11. Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja . 
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