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Na temelju članka 9., 10., 11. i 12. Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog
nogometnog saveza, Izvršni odbor Nogometnog savez Bjelovarsko bilogorske županije, na
sjednici održanoj 20.08.2019. godine donosi:
PROPOZICIJE NATJECANJA
ZA KUP NATJECANJE NOGOMETNOG SAVEZA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE u natjecateljskoj sezoni 2019/20

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U natjecanju Kupa Nogometnog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu:
KUP NSBBŽ) obvezno sudjeluju svi registrirani klubovi NSBBŽ-a koji imaju ustrojenu seniorsku
momčad.
Članak 2.
Sve utakmice u KUP-u NS BBŽ-a igraju se po jednostrukom kup sustavu.
Pobjednik utakmice je momčad koja u regularnom tijeku igre (90 minuta) postigne više
golova.
Ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno, pobjednička momčad biti će
utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama Međunarodnog BORDA.
Članak 3.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu. Klubovi su dužni od
1/8 finala osigurati najmanje četiri (4) sakupljača lopti. Klubovi su od ¼ finala dužni osigurati
snimanje utakmica na način propisan Pravilnikom o snimanju utakmica NSBBŽ-a.
Klub domaćin ne može mijenjati mjesto odigravanja utakmice, osim u izuzetnim situacijama,
ako to odobri Povjerenik za natjecanje.
Članak 4.
Parovi KUP-a NS BBŽ-a određuju se izvlačenjem ( ždrijebanjem ) po rang listi uspješnosti
klubova NSBBŽ i tablici koja iz nje proizlazi.
Kod određivanja domaćinstva uzima se u obzir ukupan broj domaćinstava.
Članak 5.
Poslije svake natjecateljske sezone pravi se poredak, odnosno rang lista uspješnosti svih
klubova sa prostora Bjelovarsko-bilogorske županije ovisno o uspjehu u županijskom i državnom
KUP natjecanju i plasmanu u ligama, po kojemu će se određivati ulazak u pojedino kolo KUP-a.
Klubovi se rangiraju po bodovnom principu, odnosno u slučaju istog broja bodova po boljem
konačnom plasmanu na tablici. Rang lista uspješnosti klubova NSBBŽ je javna i objavljuje se u
službenom glasilu. Novoosnovani i reaktivirani klub ulazi na rang listu kao posljednje plasirani.
Članak 6.
Natjecanje KUP-a NSBBŽ-a provodi se kroz utakmice 1. kola, 2. kola, 3. kola, osminu-finala
(1/8), četvrt-finale (1/4), polufinale (1/2) i finale.
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Parovi KUP-a NS BBŽ-a se određuju tako da slobodnih klubova može biti jedino u prva dva
kola, dok od šesnaestine finala pa do finala ne može biti slobodan niti jedan klub.
U osmini-finala (1/8) KUP-a NSBBŽ-a u natjecanje se uključuje 14 klubova pobjednika iz 3.
kola i dva kluba koji su prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvarili poredak od 1. do 2. mjesta na rang
listi uspješnosti županije. Osmina finala broji 16 klubova.
U 3. kolu KUP-a NS BBŽ-a u natjecanje se uključuje 14 klubova pobjednika iz 2. kola i 14
klubova koji su prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvarili poredak od 3. do 16. mjesta na rang listi
uspješnosti županije. 3. kolo broji 28 klubova.
U 2. kolu KUP-a u natjecanju sudjeluje 15 klubova pobjednika iz prvog kola KUP-a i 13
klubova koji su u prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvarili poredak od 17. do 29. mjesta na rang listi
uspješnosti županije. 2. kolo broji 28 klubova.
U 1. kolu kupa u natjecanje se uključuju svi klubovi koji su u prethodnoj natjecateljskoj sezoni
ostvarili poredak od 30. mjesta do 59. mjesta na rang listi uspješnosti županije. 1. kolo broji 30
klubova.
POVJERENIK ZA NATJECANJE, DELEGAT I SUCI UTAKMICE
Članak 7.
Natjecanje KUP-a NSBBŽ-a vodi Povjerenik za natjecanje, koji ujedno određuje delegate za
kup-utakmice.
Suce za kup-utakmice određuje Povjerenik za suđenje.
Članak 8.
Utakmice prva dva kola KUP-a NSBBŽ-a sudi jedan sudac, koji ujedno vrši i dužnost
delegata.
Utakmice 3. kola i osmine finala KUP-a NSBBŽ-a sude tri suca, pri čemu glavni sudac ujedno
vrši i dužnost delegata utakmice.
Utakmice četvrt-finala, polufinala i finala sude tri suca, a za te utakmice određuju se i delegati.
Delegat na utakmicama KUP-a NSBBŽ-a zastupa rukovodstvo natjecanja, piše zapisnik
ukoliko klub ne osigura zapisničara i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Članak 9.
Naknade za službene osobe na utakmicama KUP-a NSBBŽ-a isplaćuju klubovi domaćini, a
one iznose:
- za utakmice 1. i 2. kola naknada je istovjetna kao za glavno suđenje na Trećoj ŽNL-i + putni
trošak;
- za utakmice 3. kola, te ostalih kola do kraja natjecanja naknada je istovjetna naknadama na
Prvoj ŽNL-i + putni trošak;
Članak 10.
Finalnu utakmicu sude najkvalitetniji suci NSBBŽ-a s liste sudaca Prve, Druge ili Treće HNL,
a u slučaju njihove spriječenosti drugi najviše rangirani suci.
Na finalnoj utakmici službenim osobama NSBBŽ naknade se ne isplaćuju.
FINALNA UTAKMICA KUP-a NS BBŽ-a
Članak 11.
Finalna utakmica KUP-a NSBBŽ-a igra se u mjestu po odluci Izvršnog odbora ili Komisije za
natjecanje koju je prije toga Izvršni odbor ovlastio za donošenje takve odluke. Također, od sezone
2015/2016 primjenjuje se Odluka I.O.-a o određivanju domaćina finala KUP-a.
Finalna utakmica može se igrati i na drugom stadionu u drugom mjestu, ako zahtjev za
domaćinstvo finala KUP-a podnese drugi klub s područja NSBBŽ-a.
Zahtjev za organizaciju finala KUP-a klubovi mogu podnijeti najmanje petnaest (15) dana
prije održavanja finala.
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Finalna utakmica se snima na način određen Pravilnikom o snimanju utakmica.
Članak 12.
Finalna utakmica može se igrati na igralištu koje udovoljava uvjetima najmanje za natjecanje u
rangu Prve ŽNL.
Članak 13.
Domaćin finalne utakmice u sklopu organizacije utakmice obvezan je: utakmicu prijaviti
policiji kao javni skup, osigurati redarsku službu s dovoljnim brojem redara, osigurati razglas i
voditelja programa (spikera), izvjesiti na jarbol zastavu RH, HNS-a i NSBBŽ-a, a po mogućnosti
županijsku i klupske zastave, organizira intoniranje državne himne prije početka utakmice,
zdravstvenu službu s vozilom hitne pomoći, najmanje šest dodavača lopti, najmanje četiri ispravne
lopte za igru, osvježavajući napitak za obje momčadi i službene osobe, prigodno postolje za pehare i
medalje, dva igrača mlađih uzrasnih kategorija za čuvanje pehara i organizira snimanje utakmice.
Domaćin finalne utakmice ostvaruje pravo na prihod od prodaje ulaznica i marketinških
usluga u svezi utakmice.
Članak 14.
Pobjednik finalne utakmice dobiva veliki prijelazni pehar, a u trajno vlasništvo pobjednički
pehar i zlatne medalje, a poraženi u finalnoj utakmici dobiva u trajno vlasništvo srebrne medalje.
Medalje dobivaju svi igrači obje momčadi koji su sudjelovali u cijelom ciklusu natjecanja KUP-a.
Službene osobe na finalnoj utakmici dobivaju u trajno vlasništvo spomen-plakete.
Pehare, medalje i spomen-plakete osigurava NS BBŽ.
Članak 15.
Nagrade i priznanja po završetku finalne utakmice uručuje predsjednik NSBBŽ-a, a u slučaju
njegove spriječenosti osoba koju on odredi.
Predsjednik NSBBŽ-a može donijeti odluku da nagrade i priznanja dodjeljuje i netko od
dužnosnika Hrvatskog nogometnog saveza ili dužnosnik državne, županijske ili općinske vlasti.
REGISTRACIJA UTAKMICA I ŽALBE
Članak 16.
Sve odigrane utakmice KUP-a NSBBŽ-a registrira Povjerenik za natjecanje, u roku koji
omogućava normalno odvijanje natjecanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se do
donošenja odluke po žalbi, ali najkasnije do tri (3) dana prije odigravanja slijedećeg kola KUP-a
NSBBŽ-a.
Jednom registrirana utakmica KUP-a NSBBŽ-a ne može biti poništena, ako je prvostupanjska
odluka postala pravomoćna ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, izuzev u postupku
za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
Članak 17.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju, dok
u drugom stupnju žalbe rješava Komisija za žalbe NSBBŽ-a.
Žalbe po svim osnovama moraju se telefaksom najaviti u roku dva (2) dana od dana
odigravanja utakmice, a dostaviti s obrazloženjem u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj naknadi u
roku tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu istječe u nedjelju ili na državni blagdan, on se produžava na prvi slijedeći
radni dan.
Članak 18.
Nenajavljena žalba ili nepravovremeno najavljena žalba ili neobrazložena, neuplaćena ili
nedovoljno uplaćena žalba, kao i nepotpisana i neovjerena klupskim žigom žalba neće se uzimati u
postupak, već će biti odbačena, a utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.
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Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzimat će se u obzir datum poštanskog žiga na omotnici
odnosno datum novčane uplatnice.
Naknada na žalbu u prvom i drugom stupnju iznosi kao na prvenstvenim utakmicama Prve
ŽNL-e.
Naknada se vraća podnositelju žalbe samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 19.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku osam (8) dana od dana
prijema žalbe.
DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 20.
Disciplinski prekršaji igrača, klubova i službenih osoba rješavaju se po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.
U prvom stupnju nadležan je Disciplinski sudac, odnosno Disciplinska komisija NS BBŽ-a, a
u drugom stupnju Komisija za žalbe NS BBŽ-a.
Naknada na žalbu iznosi 200,00 kuna.
OSTALE ODREDBE
Članak 21.
Pobjednik i finalist natjecanja KUP-a NS BBŽ-a stječu pravo daljnjeg natjecanja u završnom
dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza, a u skladu s
Propozicijama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup.
Pravo daljnjeg natjecanja u završnom dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup može
eventualno ostvariti i uspješniji polufinalist, ili oba polufinalista, ukoliko neki od klubova s područja
NSBBŽ-a ostvari plasman među 16 najuspješnijih klubova po koeficijentu uspješnosti u natjecanju za
Hrvatski nogometni kup sukladno s Propozicijama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni
kup.
Članak 22.
Klubovi u natjecanju KUP-a NSBBŽ-a imaju pravo odgoditi određene utakmice prema
odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima, a u slučaju potrebe pojedinu utakmicu može
odgoditi i Povjerenik za natjecanje, pod uvjetom da odgođene utakmice moraju biti odigrane
najkasnije tri (3) dana prije odigravanja slijedećeg kola natjecanja.
Članak 23.
Na utakmicama KUP-a NSBBŽ-a može biti zamijenjeno najviše pet (5) pričuvnih igrača
upisanih u Zapisnik o utakmici.
Na utakmicama KUP-a NS BBŽ-a dozvoljen je nastup najviše dva (2) igrača strana
državljana.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih
je jedno hrvatsko i igrači iz zemalja članica EU.
Igrač koji je upisan u Zapisnik o utakmici smatra se da nije nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Klub je dužan osigurati zapisničara, a ukoliko to ne učini zapisnik će pisati delegat ili sudac
koji će ujedno vršiti dužnost i delegata.
Članak 24.
Natjecanje KUP-a NSBBŽ-a odvijat će se po prethodno usvojenom službenom kalendaru
natjecanja NSBBŽ-a.
Povjerenik za natjecanje može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u drugom terminu,
pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje regularnost natjecanja. Utakmice ¼ finala i ½ finala mogu se
igrati u dva termina svako kolo.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Natjecanje KUP-a NSBBŽ-a mora završiti najkasnije sedam (7) dana po završetku
prvenstvenog natjecanja u Prvoj ŽNL-i, pri čemu se moraju uvažavati odredbe Propozicija završnog
dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup, odnosno druge odluke Izvršnog odbora HNS-a.
Članak 26.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre,
Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a, kao i Propozicije natjecanja Prve, Druge i Treće
županijske nogometne lige NSBBŽ-a, te ostali pravilnici, propisi i odluke HNS-a i NSBBŽ-a.
Članak 27.
Pravo tumačenja ovih Propozicija ima Izvršni odbor NSBBŽ-a, a u vremenu između sjednica
Izvršnog odbora Povjerenik za natjecanje ili Komisija za natjecanje.
Članak 28.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na Službenim internetskim
stranicama NSBBŽ-a, te se primjenjuju u natjecateljskoj sezoni 2018/2019.

Bjelovar, 20. kolovoza 2019. godine
PREDSJEDNIK NSBBZ
Slavko Prišćan, v.r.
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