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NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA 

10020 ZAGREB, Remetinečka cesta 75/A 

Tel./fax: 01/6552-072; tel.: 01/6524-664 

e-mail: nszz@zg.hinet.hr 

  

 

 

 

  

  Na temelju čl. 26 Statuta NSZŽ-e , sukladno Pravilniku o sucima , suđenju i sudačkim 

instruktorima HNS-a , Izvršni odbor NSZŽ-e sjednici održanoj 20.01.2007. godine , donio je  

  

P O S L O V N I K 

o sastavu , djelokrugu i načinu rada 

Komisije nogometnih sudaca 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

 

Komisija nogometnih sudaca i sudačkih instruktora – kontrolora  ( u daljem tekstu 

KNS ) je stalno tijelo Izvršnog odbora NSZŽ-e koja u sastavu ima predsjednika , zamjenika i 

do pet članova. 

 

Članak 2. 

 

Izvršni odbor imenuje predsjednika  te na njegov prijedlog  zamjenika predsjednika i 

članove KNS.  

Kandidati za članove KNS moraju biti osobe sa prepoznatljivim djelovanjem u 

sudačkoj organizaciji i tijelima NSZŽ-e, najmanje pet godina. 

U KNS ne mogu se imenovati aktivni suci sa liste suđenja. 

 

 

Članak 3.  

 

 Mandat KNS-a traje četiri godine, odnosno za vrijeme trajanja mandata Izvršnog 

odbora NSZŽ-e , a može prestati i ranije opozivom ili ostavkom predsjednika. 

 

 

Članak 4. 

 

OSNOVNE ZADAĆE  KNS  SU : 

 

-  da optimalno osigurava kvalitetne sudačke kadrove za potrebe NSZŽ-e 

- da stalno potiče školovanje i organizira ispite za zvanje nogometnog suca iz redova 

igrača i športskih djelatnika 

- da programski organizira stručno usavršavanje i predlaganje sudaca, sudačkih 

instruktora – kontrolora za napredovanje u viša zvanja 

- da uredno sudjeluje u sustavu natjecanja NSZŽ-e a naročito kod predlaganja lista 

sudaca i praćenja uspješnosti suđenja , te predlaganja u vodstva natjecanja iz redova 

sudaca 
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- da redovito i neposredno surađuje , te koordinira svoje djelovanje sa stalnim tijelima 

Izvršnog odbora NSZŽ-e , napose sa Stručnom komisijom, Komisijom za natjecanje , 

Komisijom za propise i zaštitu pravilnika , Zdravstvenom komisijom  i Komisijom 

nogometnih trenera 

- da prati , analizira, usklađuje i nadzire rad KNS – a u Nogometnim središtima i o tome 

redovito izvještava Izvršni odbor NS-a i NSZŽ-e, 

- da surađuje s KNS drugih ŽNS-a i KNS-a Izvršnog odbora HNS-a 

 

 

Članak 5. 

 

 Komisija ima prava i dužnosti : 

 

- da predlaže dio programske orijentacije NSZŽ-e koji se odnosi na unapređenje i razvoj 

suđenja i sudačkog kadra 

- da donosi godišnji plan rada , te sudjeluje u osiguravanju novčanih i materijalnih 

sredstava za realizaciju plana rada 

- najmanje dva puta godišnje analizira stanje sudačkog kadra u NSZŽ-e i predlaže 

odluke za ostvarivanje aktualnih zadaća 

- organizira školovanje putem tečajeva za nogometne suce i u svezi s time imenuje 

Povjerenstvo za provođenje ispita i proglašava nogometnim sucem one kandidate koji 

su uspješno položili teoretski i praktični dio ispita 

- izdaje rješenja – uvjerenja za napredovanje iz zvanja sudac pripravnik u zvanje 

nogometni sudac 

- pomaže i nadzire školovanje i edukaciju sudaca u Nogometnim središtima i o 

rezultatima izvještava Izvršni odbor NS-a i NSZŽ-e 

- dva puta godišnje obavlja kategorizaciju sudaca i predlaže KNS Izvršnog odbora 

HNS-a kandidate za polaganje ispita za regionalnu i saveznu kategoriju 

- stručno usavršavanje sudaca i sudačkih instruktora provodi putem : 

- stručnih sastanaka i seminara za sve suce sa područja NSZŽ-e , razvrstanih 

prema zvanjima i listama suđenja 

- provjere teorijskog znanja koju obavlja komisija od tri člana, testiranjem , 

usmenim ispitom ili kombinirano 

- stručno usavršavanje sudaca i sudačkih instruktora obavlja se prema potrebi , 

ali ne manje od dva puta godišnje 

  

      -    edukaciju iz Pravila nogometne igre i drugih propisa , kao i tjelesnu pripremu sudaca   

            provode KNS iz Nogometnih središta sukladno planu ispita na razini NSZŽ-e 

- planski i edukativno sudjeluje u edukaciji igrača i športskih djelatnika u nogometnim 

klubovima iz Pravila nogometne igre i aktualnih tema suđenja određenog stupnja 

natjecanja  

- predlaže liste sudaca za suđenje na prvenstvenim utakmicama liga koje organizira i 

vodi NSZŽ-e i Nogometna središta, sukladno Propozicijama za natjecanje 

- predlaže liste sudaca za suđenje na I, II, III i IV Hrvatskoj nogometnoj ligi , te prati 

usvajanje lista na Izvršnom odboru HNS-a i o tome izvještava Izvršni odbor NSZŽ-e 

- predlaže listu za savezne nogometne instruktore i kontrolore, te utvrđuje listu 

instruktora iz svoje nadležnosti 

- sudjeluje u organiziranju kontrola suđenja za kategoriju regionalni i savezni 

nogometni sudac, prati uspješnost suđenja na kontrolnim utakmicama 

- daje prijedlog za Povjerenika za suđenje liga koje vodi NSZŽ-e i Nogometna središta 

- predlaže Izvršnom odboru NSZŽ-e način određivanja sudaca sukladno čl. 38 do 43. 

Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima 
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- predlaže Odluku o zasebnoj ili zajedničkoj listi te Uvjete za uvrštavanje nogometnih 

sudaca na liste za suđenje i pomoćno suđenje koje vodi NSZŽ-e 

- predlaže Upute o uvjetima , načinu i postupku određivanja sudaca , praćenju i analizi 

suđenja te rangiranju sudaca, koje donosi Izvršni odbor NSZŽ  

- daje stručno mišljenje u povodu primjedaba i žalbi na suđenje, a obavezno kad se radi 

o materijalnoj povredi PNI 

- predlaže visinu naknada za suđenje na prvenstvenim utakmicama  i drugim 

utakmicama koja organizira NSZŽ-e i Nogometna središta, kao i visinu naknada za 

obavljanje drugih poslova u svezi sa suđenjem i realizacijom plana rada KNS 

- vodi evidenciju i kartoteku sudaca , sudačkih instruktora – kontrolora, te svih 

dužnosnika sudačkih zvanja na području NSZŽ-e i Nogometnih središta, prema 

jedinstvenom upitniku podataka 

- podnosi dva puta godišnje Izvješće o svom radu Izvršnom odboru NSZŽ-e 

- predlaže izmjene i dopune ovog Poslovnika 

- obavlja i druge poslove koje odredi ili povjeri Izvršni odbor NSZŽ-e 

 

NAČIN RADA    

 

Članak 6.  

 

KNS o pitanjima iz svog djelokruga rada odlučuje na sjednicama . 

Sjednice se održavaju prema potrebi ali najmanje jednom u dva mjeseca, sukladno godišnjem 

planu rada. 

Sjednice saziva ili njima predsjedava predsjednik, a u njegovoj spriječenosti zamjenik 

predsjednika KNS. Sjednicu po ukazanoj potrebi može sazvati i predsjednik Izvršnog odbora 

NSZŽ-e ili osoba koju on ovlasti. 

KNS pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovine svih članova , a odluke 

donosi većinom glasova ukupnog broja članova. 

Odluke se donose javnim glasovanjem a može i tajnim ako se tako odluči. 

 

Članak 7. 

 

Rad sjednica je javan. 

O sazivu sjednice obvezno se izvješćuje predsjednik Izvršnog odbora NSZŽ-e. 

Na sjednice se mogu pozivati suci , sudački instruktori , predstavnici KNS iz Nogometnih 

središta, kao i članovi stalnih tijela Izvršnog odbora NSZŽ-e radi razmatranja određenih 

pitanja , ali oni ne mogu sudjelovati o odlučivanju. 

 

Članak 8. 

 

Predsjednici radnih tijela koje imenuje KNS, te povjerenici za suđenje liga koja vodi NSZŽ- i 

Nogometnih središta kada podnose izvješće o svome radu obavezni su prisustvovati 

sjednicama i na upit članova KNS davati potrebna obrazloženja. 

 

Članak 9. 

 

Ako se ukaže potreba , predsjednik KNS može s predsjednikom drugog stalnog tijela Izvršnog 

odbora NSZŽ-e sazvati održavanje zajedničke sjednice oba tijela radi međusobnog 

informiranja ili razmatranja određene problematike, s time da svako tijelo o razmatranim 

pitanjima odvojeno odlučuje. 
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Članak 10. 

 

Predsjednik KNS može predložiti pojedinom Izvršnom odboru Nogometnog središta 

da se održi zajednička sjednica s KNS Nogometnog središta po određenom pitanju. U slučaju 

da Izvršni odbor Nogometnog središta ne prihvati Nogometnog središta ne prihvati prijedlog 

KNS, konačnu odluku o sazivanju sjednice donosi Izvršni odbor NSZŽ-e. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Članak 11. 

 

Predsjednik KNS ima prava i obveze : 

- saziva i predsjedava sjednicama KNS 

- predstavlja KNS u tijelima NSZŽ-e , a uz suglasnost predsjednika Izvršnog odbora 

NSZŽ-e i u tijelima drugih ŽNS-a i tijelima HNS-a 

- potpisuje prijedloge i druge akte koje donosi KNS 

- skrbi o redovitom i kvalitetnom izvršavanju plana rada 

- prati realizaciju prijedloga , zaključaka i odluka KNS 

- aktivno surađuje i koordinira djelovanje s predsjednicima drugih komisija Izvršnog 

odbora NSZŽ-e 

- prema ukazanoj potrebi održava sastanke s predsjednicima KNS iz Nogometnih 

središta 

- obavlja aktivnosti utvrđene odredbama ovog Poslovnika i drugim odlukama Izvršnog 

odbora 

- odgovoran je da prijedloge i odluke koje donosi KNS daje na verifikaciju Izvršnom 

odboru NSZŽ-e 

Predsjednik kod odlučivanja u slučaju jednakog broja glasova ima odlučujući glas. 

 

TAJNIK 

 

Članak 12. 

 

Tajnika, na prijedlog predsjednika KNS, imenuje Izvršni odbor NSZŽ . 

Za tajnika može biti imenovana osoba koja ima zvanje sudačkog instruktora , sa 

dokazanim stručnim i organizacijskim sposobnostima te moralnim ugledom među sucima i 

športskim djelatnicima NSZŽ-e, u trajanju najmanje tri godine. 

Tajnik obavlja slijedeće dužnosti : 

 

- brine o stručnom prijedlogu akata koje donosi KNS 

- surađuje s predsjednikom u pripremanju sjednica KNS i odgovoran je za statutarnost 

pripremljenih i donesenih odluka 

- surađuje s tajnicima KNS iz Nogometnih središta 

- vodi kancelarijsko poslovanje za KNS 

- vodi evidenciju sudaca i sudačkih instruktora s područja NSZŽ-e 

- sudjeluje u školovanju i stručnom usavršavanju sudaca 

- sastavlja zapisnik sa sjednica KNS 

- podnosi obračun troškova za polove obavljene iz nadležnosti KNS 

- obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik KNS 
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PRIZNANJA I NAGRADE 

 

Članak 13. 

 

 Sucima, sudačkim instruktorima i drugim športskim djelatnicima , KNS može za 

izvanredne uspjehe u suđenju , stručnom osposobljavanju sudaca i razvoju nogometa 

dodijeliti športska priznanja, pohvale i nagrade. 

 

 Uvjete za dodjelu priznanja , pohvala i nagrada donosi KNS prije početka kalendarske 

godine. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 14. 

 

 Izmjene i dopune ovog Poslovnika donosi Izvršni odbor NSZŽ-e po postupku 

određenom za njegovo donošenje. 

 

Članak 15. 

 

 Tumačenje Poslovnika daje Izvršni odbor NSZŽ-e. 

 

Članak 16. 

 

Svi akti KNS uskladit će se sukladno odredbama ovog Poslovnika u roku od 60 dana nakon 

njegovog stupanja na snagu. 

 

Članak 17. 

 

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasilu NSZŽ-e 

 

 

 

Zagreb,  21.01.2007. 

 

 

Predsjednik KNS :       Predsjednik NSZŽ : 

Ivan Šicko                                                                                          Ivan Brleković 

 

 


