
П
ра

ви
ла

 и
гр

е 
 2

01
5/

20
16

www.fss.rs

Правила игре
2015/2016



ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
- Стручна публикација -

Септембар 2015.

ПРАВИЛА ИГРЕ
ФИФА 2015/2016

ФИФА: Одлуке Међународног БОРДА,
Одлуке Фудбалског савеза Србије

Званична публикација ФСС



ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Председник: Томислав Караџић

Генерални секретар:  Небојша Ивковић

Адреса:  ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
11000 Београд, Теразије 35  
телефони:  011/3233 447 

011/3246 208, 3235 354
 телефакс:   011/3233 433, 3345 040

Адреса:  11000 Београд, Теразије 3/VIII  
телефони: 011/3222 162, 3221 443  
телефакс: 011/3221 001  
web: www.fss.rs, e-mail: office@fss.rs

Година оснивања: 1919.
Члан ФИФА: 1921.
Члан УЕФА: 1954.
Број клубова: 2.610
Регистровани играчи: 163.000
Судије: 6.182
Тренери: 6.048



FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

President: Joseph S. Blatter (Switzerland)

General Secretary: Jerome Valcke (France)

Address:  FIFA 
FIFA - Strasse 20, P.O. Box 8044  
Zurich, Switzerland  
Telephone: +41 (0) 43 222 7777 
Telefax: +41 (0) 43 222 7878 
Internet: www.fifa.com

FEDERATION EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATION

President: Michel Platini

General Secretary: Gianni Infantini

Address:  Route de Geneve 46 
case postale 
CH - 1260 Nyon 2 
Switzerland 
Telephone: +41 (0)848 00 2727 
Telefax: +41 (0)848 01 2727 
Internet: www.uefa.com 
E-mail: info@uefa.com

INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB)

Members:  The Football Association 
The Scottish Football Association 
The Football Association of Wales 
Irish Football Association 
(1 глас сваки) 
 
Federation Internationale 
de Football Association (FIFA) 
(4 глaca)

Следећа седница Међународног борда:
Кардиф, 5. март 2016. године





ПРЕДГОВОР

Након неколико година паузе Судијска организација 
ФСС поново нам је приредила Правила игре. Осим 
амандмана, измена и допуна,  ово издање, по први пут 
код нас, богатије је и за тумачења Правила игре и упутства 
за судије. Као што је познато Правила игре садрже 17 одредница које их 
поближе одређују, али је тумачења врло много, која су  нажалост, понекад и 
погрешна. Ради правилне анализе и детаљног појашњавања и разумевања, 
Судијска организација, овога пута, укључила је у ову публикацију и ФИФА 
тумачења правила игре и упутства за судије, којa ће сигурно олакшати 
задатак свима који су на одређени начин укључени у развој и промоцију 
„најлепше споредне ствари на свету“. Мислим, пре свега, на судије и 
посматраче суђења, али и на многобројне спортске раднике, медије, али и 
ширу јавност која воли и прати фудбал.

ФСС и Судијска организација ФСС имају обавезу да прате детаљно све 
савремене трендове у фудбалском суђењу због многих разлога. Један од 
њих, вероватно и најважнији, је чињеница да је Србија прошле годинe, 
као једна од ретких европских држава, а једина у ширем региону, имала 
своје представнике на Светском првенству у Бразилу. Тај податак је светла 
тачка српског фудбала и суђења, а уједно и показатељ рада и квалитета 
који можемо да понудимо и у међународним оквирима. Уједно, то треба да 
представља  и стимуланс за будуће нараштаје судија које ће имати узоре 
чијим достигнућима треба да стреме. 

Уверен сам да ће они који усмеравају и прате рад судија, учинити и 
направити праве потезе и кораке који ће омогућити да уживамо и да се 
поносимо вештинама, знању и умећу младих судијских генерација.

Генерални секретар ФСС
Небојша Ивковић
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Промене (прилагођавање)

Уз сагласност надлежног националног савеза и под условом да се 
поштују основни принципи, ова Правила игре могу се изменити у 
њиховој примени на утакмицама које играју играчи испод 16 година  
старости, женске екипе, играчи ветерани (старији од 35 година) и 
хендикепирани играчи (лица са физичким недостацима).

Дозвољене су следеће промене:
• Мере терена за игру.
• Обим, тежина и материјал лопте.
• Мере врата.
• Трајање делова игре (ФСС: полувреме, продужеци).
• Замене.

Остале измене могу се вршити само уз сагласност Међународног 
Борда.

Мушки и женски род

Ради поједностављења, када је реч о судијама, судијама помоћницима, 
играчима и службеним лицима употребљен је мушки род, али он се 
једнако односи на оба рода, мушке и женске особе.

Амандмани

Вертикална црта у маргини с леве стране означава промену правила 
игре.

Правила игре је одобрио Међународни Борд. 
Прештампавање, комплетно или делимично, може се 

вршити само уз одобрење ФИФА. Фудбалски савез Србије 
добио је одобрење за своје издање

ПРАВИЛА ИГРЕ
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Површина

Утакмице се могу играти на на природној или на вештачкој подлози, 
у складу са правилима такмичења.

Боја вештачке подлоге мора бити зелена.

Када се вештачке подлоге користе на такмичарским утакмицама, било 
између репрезентација савеза чланица ФИФА, или међународним 
утакмицама клупских такмичења, површина мора да задовољава 
услове Концепта квалитета ФИФА за Фудбалску подлогу или 
Међународних стандарда за вештачку подлогу, изузев ако је ФИФА 
одобрила изузетак.

Обележавање терена

Терен за игру се обележава линијама. Ове линије припадају простору 
који обележавају.

Две дуже граничне линије зову се уздужне линије. Две краће линије 
зову се попречне линије.

Терен за игру је средишном линијом подељен у две половине.

На средини средишне линије је обележен центар. Око центра је 
обележен лук полупречника 9,15 м (10 јарди).

Могуће је обележити један знак изван терена за игру на 9,15 метара 
од кружног лука на тлу, под правим углом на попречну линију, да 
се обезбеди раздаљина коју треба да поштују противници код 
извођења ударца из угла.

На терену за игру биће обележене само линије назначене у Правилу 1. 
Када се користи вештачка подлога, дозвољене су и друге линије, под 
условом да су обележене другом бојом и да се могу јасно разликовати 
од линија које се користе за фудбал.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Размере

Терен за игру мора имати облик правоугаоника. Уздужне линије 
морају бити дуже од попречних линија.

Дужина: најмање 90м (100јарди)
 највише 120м (130јарди)

Ширина: најмање 45м (50јарди)
 највише 90 м (100јарди)

Све линије треба да буду исте ширине, не више од 12 цм (5 инча).

Међународне утакмице

Дужина: најмање 100м (110јарди)
 највише 110м (120јарди) 

Ширина: најмање 64м (70 јарди)
 највише 75м (80јарди)

Простор врата

Две линије се повлаче под правим углом на попречну линију на 
5,5 метара од унутрашње стране сваког стуба врата. Ове линије се 
протежу у терену за игру у дужини од 5,5 метара и спајају се линијом 
која је паралелна са попречном линијом. Простор омеђен овим 
линијама и попречном линијом је простор врата.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Казнени простор

Две линије се повлаче под правим углом према попречној линији 
16,5 метара од унутрашње стране сваког стуба врата. Ове линије 
се протежу у терену за игру 16,5 метара и спајају се линијом која је 
паралелна са попречном линијом. Простор омеђен овим линијама и 
попречном линијом је казнени простор.

У сваком казненом простору је обележена тачка на 11 метара од 
средине између стубова врата на једнакој раздаљини од њих.

Од сваке тачке за казнени ударац повучен је кружни лук полупречника 
9,15 метара изван казненог простора.

Стуб са заставицом

Стуб са заставицом, не мањи од 1,5 метар висине и заобљен на врху, 
поставља се на сваки угао.
Стубови са заставицом, исто тако, могу се поставити на сваком крају 
средишне линије, не мање од 1 метар, ван уздужне линије.

Лук на углу

Од сваког угаоног стуба са заставицом повучена је четвртина круга 
полупречника 1 метар у терену за игру.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ

Êàçíåíè ïðîñòîð

Äâå ëèíè¼å ñå ïîâëà÷å ïîä ïðàâèì óãëîì ïðåìà ïîïðå÷íî¼ ëèíè¼è 

16,5 ìåòàðà îä óíóòðàøœå ñòðàíå ñâàêîã ñòóáà âðàòà. Îâå ëèíè¼å ñå 

ïðîòåæó ó òåðåíó çà èãðó 16,5 ìåòàðà è ñïà¼à¼ó ñå ëèíè¼îì êî¼à ¼å 

ïàðàëåëíà ñà ïîïðå÷íîì ëèíè¼îì. Ïðîñòîð îìååí îâèì ëèíè¼àìà è 

ïîïðå÷íîì ëèíè¼îì ¼å êàçíåíè ïðîñòîð. 

Ó ñâàêîì êàçíåíîì ïðîñòîðó ¼å îáåëåæåíà òà÷êà íà 11 ìåòàðà îä 

ñðåäèíå èçìåó ñòóáîâà âðàòà íà ¼åäíàêî¼ ðàçäàšèíè îä œèõ. 

Îä ñâàêå òà÷êå çà êàçíåíè óäàðàö ïîâó÷åí ¼å êðóæíè ëóê 

ïîëóïðå÷íèêà 9,15 ìåòàðà èçâàí êàçíåíîã ïðîñòîðà. 

ÏÐÀÂÈËÎ 1 - ÒÅÐÅÍ ÇÀ ÈÃÐÓ

Ñòóá ñà çàñòàâèöîì

Ñòóá ñà çàñòàâèöîì, íå ìàœè îä 1,5 ìåòàð âèñèíå è çàîášåí íà 

âðõó, ïîñòàâšà ñå íà ñâàêè óãàî. 

Ñòóáîâè ñà çàñòàâèöîì, èñòî òàêî, ìîãó ñå ïîñòàâèòè íà ñâàêîì êðà¼ó 

ñðåäèøíå ëèíè¼å, íå ìàœå îä 1 ìåòàð, âàí óçäóæíå ëèíè¼å. 

Ëóê íà óãëó

Îä ñâàêîã óãàîíîã ñòóáà ñà çàñòàâèöîì ïîâó÷åíà ¼å ÷åòâðòèíà êðóãà 

ïîëóïðå÷íèêà 1 ìåòàð ó òåðåíó çà èãðó. 

Âðàòà

Âðàòà ñå ïîñòàâšà¼ó íà ñðåäèíó ñâàêå ïîïðå÷íå ëèíè¼å. 

Îíà ñå ñàñòî¼å èç äâà âåðòèêàëíà ñòóáà íà ¼åäíàêî¼ ðàçäàšèíè îä 

óãàîíèõ ñòóáîâà ñà çàñòàâèöàìà è ñïî¼åíà âîäîðàâíîì ïðå÷êîì. 

Ñòóáîâè âðàòà è ïðå÷êà ìîðà¼ó äà áóäó îä äðâåòà, ìåòàëà èëè äðóãîã 

îäîáðåíîã ìàòåðè¼àëà. Ìîðà¼ó áèòè ÷åòâðòàñòè, ïðàâîóãàîíè, 

îêðóãëè èëè åëèïòè÷íè ïî îáëèêó, è íå ñìå¼ó ïðåäñòàâšàòè îïàñíîñò 

ïî  èãðà÷å. 

Ðàçäàšèíà èçìåó ñòóáîâà ¼å 7,32 ì, à ðàçäàšèíà îä äîœå èâèöå 

ïðå÷êå äî òëà ¼å 2,44 ì. 
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Врата

Врата се постављају на средину сваке попречне линије.
Она се састоје из два вертикална стуба на једнакој раздаљини од 
угаоних стубова са заставицама и спојена водоравном пречком. 
Стубови врата и пречка морају да буду од дрвета, метала или другог 
одобреног материјала. Морају бити четвртасти, правоугаони, 
округли или елиптични по облику, и не смеју представљати опасност 
по играче.

Раздаљина између стубова је 7,32 м, а раздаљина од доње ивице 
пречке до тла је 2,44 м.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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паралелне или управне на попречну линију. Стране пречке морају да 
буду паралелне са, или управне на раван поља.

Ако је облик статива елиптичан (гледано одозго) најдужа осовина 
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Áåçáåäíîñò

Âðàòà ìîðà¼ó äà áóäó ÷âðñòî ïðè÷âðøžåíà ó çåìšó. Ïîêðåòíà âðàòà 

ñå ìîãó óïîòðåáèòè ñàìî àêî èñïóœàâà¼ó îâà¼ çàõòåâ. 
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Оба стуба врата и пречка имају исту ширину и дебљину која не 
прелази 12 цм. Попречне линије имају исту ширину као стубови 
врата и пречка. Мреже се могу причврстити на врата и тло иза врата 
само ако су прописно разапете и учвршћене да не сметају вратару.

Стубови врата и пречке морају бити бели.

Безбедност

Врата морају да буду чврсто причвршћена у земљу. Покретна врата 
се могу употребити само ако испуњавају овај захтев.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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План терена за игру (обележавање)

План терена за игру (обележавање)

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Размера терена за игру (у метрима)

Размера терена за игру (у јардима)

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Одлуке Међународног Борда

Одлука1.

Технички npocmop мора да одговара захтвима које је одобрио 
Међународни Борд а исказани су у овој публикацији у одељку „Технички 
npocmop“.

Одлука 2.

Tamo gde је у употреби „Гол-линија технологија” (ГЛТ) дозвољене су 
модификације на оквиру врата. Оне морају бити у сагласности са 
специјалним условима „FIFA Quality Programme for GLT” и у сагласности 
са делом овог правила - „Врата”.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Свако игралиште, на коме се организују јавне утакмице, мора да буде 
регистровано од стране надлежног фудбалског органа.

Регистрацију игралишта за утакмице одређеног степена такмичења 
врше комисије за преглед и пријем игралишта, а игралишта морају 
одговарати димензијама утврђеним Правилима фудбалске игре и 
другим стандардима које утврђује Правилник о стручно педагошком 
раду и пропозиције одговарајућег степена такмичења.

Одлука о регистрацији игралишта, са размерама терена и другим 
релевантним елементима који условљавају регистрацију игралишта 
за одигравање утакмица одређеног степена такмичења, истиче се у 
просторији у којој се саставља записник утакмице.

Евентуалне измене у мерама на регистрованом игралишту обавезно 
подлежу новом прегледу од стране истог органа.

Одлука 2

Клуб домаћин утакмице је обавезан да терен припреми за игру, тако 
да буде подобан за одигравање утакмице сталног такмичења и све 
што му припада држи у исправном стању. За сваку неправилност 
одговара клуб који организује утакмицу.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука 3

Судија који је одређен да води утакмицу, једини је овлашћен 
да одлучује да је терен неподобан за игру због невремена или 
нечег другог што спада у непредвиђене околности. Утврђивање 
неподобности терена мора да буде извршено у присуству капитена 
оба заинтересована тима и у време које је службено одређено за 
почетак утакмице. Изузетно, преглед може да буде извршен и раније, 
али истог дана и под условом да буде обављен у присуству капитена 
оба тима и судије.

Одлуку о неподобности терена судија је дужан да унесе и подробно 
образложи у записнику утакмице, а делегат, односно судија уколико 
делегат није присутан, да записник достави надлежном органу у 
року од 24 часа, уз претходно телеграфско обавештење.

Уколико пропозиције такмичења предвиђају да се неодиграна 
утакмица игра сутрадан, организатор утакмице - домаћи клуб је 
дужан да предузме све што је потребно да се терен припреми за игру.

Одлука 4

Свако игралиште мора да има свлачионице одвојено за сваку екипу 
и судије, са потребним санитарно-техничким и другим уређајима и 
на погодан начин заштићене.

Правилником о безбедности на фудбалским утакмицама подробније 
се одређују посебни услови за свлачионице, друге просторије и 
уређаје за стадионе на којима се играју утакмице Супер лиге и Прве 
лиге Србије.

Регионални и остали савези, сваки за свој степен такмичења, 
одређују ближе услове за извршење ове одлуке на такмичењима 
којима руководе.
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Одлука 5

Све првенствене и куп-утакмице не могу се играти без мрежа на 
вратима. Мреже, у складу са Правилом 1, могу бити од конопље, јуте 
или најлона под условом да конац од најлона не буде тањи од конца 
конопље или јуте. Жичане мреже су забрањене. На горњој страни, 
посредством подупирача, мрежа мора да буде удаљена од пречке 
најмање 50 центиметара, а од основе најмање 1,5 метар.

Одлука 6

Ако се у току утакмице сломе: пречка, стуб врата или копље заставице, 
или мрежа на вратима постане неисправна (откачи се од стуба или 
пречке, или се поцепа), судија ће прекинути игру док се оправка не 
изврши, а ако је то немогуће, утакмица се завршава.

Одлука 7

Жалба на неисправност мера (терен за игру, врата, лопте и свега што 
је у вези с њим) неће се узимати у разматрање ако клуб који подноси 
жалбу није о томе судији поднео писмени приговор најкасније 30 
минута пре заказаног почетка утакмице.

Ако је приговор оправдан судија ће предузети мере да се примедбе 
отклоне, а ако је то немогуће такмичарска (првенствена или куп) 
утакмица неће се играти.

Одлука 8

Стубови и пречке врата морају да буду округли и бело обојени. Ако 
се утакмица игра по снегу, врата морају бити обојена бело-црвеном 
или бело-црном бојом.

Одлука 9

Заставице на угловима (и у продужетку средишне линије уколико 
се постављају) препоручује се да буду наранџасте или жуте боје 
величине 30 пута 40 цм.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука10

Са спољне стране попречне линије на раздаљини 9,15 метара 
од спољне ивице четвртине круга у који се поставља лопта при 
извођењу ударца из угла, треба обележити линије ширине 10-12 
цм, не дуже од 40 цм под правим углом на попречну линију и тако 
означити Правилима игре потребно растојање играча екипе која се 
брани.

Одлука 11

Свако игралиште мора да има заштитну ограду или неки други 
погодан начин одвајања публике од терена за игру, а на раздаљини 
најмање три метра од граничних линија терена за игру.

Свако игралиште на коме се одигравају такмичења Супер лиге и Прве 
лиге Србије, поред услова утврђених Правилником о лиценцирању 
клубова, мора да има чврсту гвоздену ограду постављену око терена, 
одговарајуће висине ради спречавања уласка гледалаца на терен 
и одговарајући број врата према сваком сектору која се отварају 
према терену за игру, као и друге услове које прописује Правилник о 
безбедности и сигурности на фудбалским утакмицама.

Регионални и остали савези, сваки за свој степен такмичења, 
одређује ближе услове за извршење ове одлуке на такмичењима 
којима руководе.

Одлука12

Ако се за време утакмице, услед кише или нечег другог, избришу 
линије,клуб-организатор утакмице је дужан да их за време одмора, 
између два полувремена, или када то захтева судија, освежи.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука13

На првенственим и куп-утакмицама, иза врата, треба обележити 
фотографску линију удаљену два метра од попречне линије преко 
које фоторепортери не смеју да прелазе. За међународне утакмице 
фотографска линија се обавезно обележава по одлуци Међународног 
Борда: линија полази са обе стране терена иза попречне линије, од 
тачке постављене у продужетку угаоне заставице најмање 2 метра, 
па иде ка тачки која се налази најмање на 3,5 метра од укрштања 
попречне линије са линијом која ограничава простор врата да би 
допрла до тачке најмање 6 метара иза стубова и пречке врата на 
крају међусобно спојене.

Одлука14

На првенственим и куп-утакмицама фоторепортери не смеју да се 
служе блиц-лампама (флешом).

Одлука15

Пречник (дебљина) стубова врата и пречке износи највише 12, а 
најмање 10 цм. Исто тако, ширина уздужних и попречних линија које 
обележавају остале просторе на терену за игру, износе највише 12, 
а најмање 10 цм.

Одлука16

За обележавање терена за игру и простора на терену за игру могу се 
користити материјали који немају штетно дејство (никако негашени 
креч или керозит). Материјал не сме да избија на површину, нити да 
буде постављен у облику избочине или удубљења, а мора да буде 
јасно видљив у складу природе терена и врло постојан.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука17

Судије су обавезне да један сат пре почетка утакмице изврше 
преглед терена за игру и да утврде да ли су све направе исправне 
и да ли је терен припремљен за игру према Правилима игре. Судије 
помоћници, поред тога, дужни су да непосредно пред почетак 
утакмице и наставак игре у другом полувремену, поново провере 
исправност мрежа на вратима. Уколико има неправилности, зах-
теваће од клуба-организатора утакмице да их до почетка утакмице 
откпони, а оне које настану касније да отклони у прекиду игре. 
О нађеном стању поднеће извештај органу који руководи тим 
такмичењем.

Одлука18

Терени на којима се играј утакмице Супер лиге и Прве лиге Србије 
морају да одговарају мерама за међународна такмичења, и то: да су 
дугачки најмање 100, а највише 110 метара, и широки најмање 64, а 
највише 75 метара са квалитетном подлогом.

Остале стандарде које морају испуњавати стадиони на којима 
се играју утакмице Супер лиге и Прве лиге Србије: електрично 
осветљење за ноћне утакмице, безбедан простор за излаз играча 
и службених лица на терен, детаљније одређује Правилник о 
безбедности из става 1 ове одлуке за своја такмичења.

Одлука19

Свако игралиште у ограђеном делу терена, уз уздужну линију 
на раздаљини не мањој од три метра, мора да има клупе са 
надстрешницама, по једну за сваку екипу за 12 особа (играчи- 
заменици и службена лица екипе уписани у записник утакмице) и 
делегата са три седишта. Клупа за делегате се поставља у правцу 
средшине линије, а клупе за екипе, лево и десно међусобно удаљене 
најмање 25 метара. Простор у коме се налази клупа за екипу, 
проширен по један метар са сваке стране и испред ње до на један 
метар паралелно са уздужном линијом, назива се технички простор.
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Технички простор се обележава пуним или испрекиданим линијама 
ширине 10-12 цм. Улога овог простора регулисана је посебном 
одлуком у Правилима игре (Правила игре ФСС, страна 90) и обавезно 
се примењује на свим такмичењима у земљи.
Сваки клуб који учествује у првенству Супер лиге Србије мора да 
поред набројаних услова има и техничку клупу за обе екипе.

Одлука 20

Право на приступ у одређени део терена, поред играча и судија те 
утакмице, имају:
а)  у технички простор једне екипе: седам играча-заменика, тренер, 

помоћни тренер, лекар, физиотерапеут и представник клуба - 12 
лица. Сва лица морају бити идентификована и уписана у записник 
пре почетка утакмице;

б)  изван техничког простора: дежурни лекар, двојица болничара 
са носилима, возач санитарних кола, лица задужена за ред и 
безбедност (у униформи или на погодан начин јасно обележена) 
у броју који на захтев организатора утакмице одобри надлежни 
орган, потребан број дечака у спортској опреми ради дохватања 
лопте и фоторепортери, с тим што они у току игре морају да буду 
иза фотографске линије;

в)  делегат руководства такмичења. Лица која се налазе у ограђеном 
делу терена морају имати посебне легитимације или писмена 
овлашћења оверена за текућу годину, односно посебну дозволу 
за ту утакмицу коју је издао надлежни орган.

Изузетно, ако услови терена дозвољавају, може се допустити улаз у 
ограђени део терена и тешким инвалидима (у колицима).

Одлука21

Записник утакмице сталног такмичења се саставља у посебној 
просторији, искључиво у присуству по једног овлашћеног 
представника клуба, делегата руководства такмичења и записничара.

Председници клубова морају имати овлашћење клуба које гласи на 
њихови име.

Записник утакмице сталног такмичења обавезно потписују 
овлашћени представници клубова, судија и делегат, а записник 
осталих утакмица представници клубова и судија.
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Квалитет и мере

Лопта је:
• Округла,
• Начињена од коже или другог погодног материјала,
• Обима не већег од 70 цм и не мањег од 68 цм.
• Не тежа од 450 г и не лакша од 410 г на почетку утакмице,
•  Притиска који одговара од 0,6-1,1 атмосфере (600-1100 г/цм2) 

на нивоу мора.

Замена неисправне лопте

Ако лопта прсне или се издува у току утакмице:

• Утакмица се зауставља,
•  Утакмица се наставља спуштањем замењене лопте на месту где 

је прва постала неисправна, осим ако се то догодило у простору 
врата, у ком случају судија спушта лопту на линију простора 
врата, паралелну попречној линији, на месту које је најближе 
месту на коме се лопта налазила када је игра заустављена.

Ако лопта пукне или се оштети током извођења казненог ударца 
или током извођења ударца за добијање победника док се кретала 
унапред а пре него што додирне било ког играча или пречку или 
стативе:

• Извођење ударца се понавља

Ако лопта прсне или се издува док није у игри при почетном ударцу, 
ударцу са врата, ударцу из угла, слободном ударцу, казненом ударцу 
или убацивању:

• Утакмица се поново наставља на исти начин.

Лопта се не може мењати за време утакмице без судијиног одобрења.
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Одлуке Међународног Борда

Одлука 1

На основу одредаба Правила 2 у такмичењима организованим под 
заштитом ФИФА или конфедерација једино се прихватају лопте које 
носе једно од следећа три обележја:
Службени лого «FIFA Quality PRO»
Службени лого «FIFA Quality»
Пpeпopyкa «INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD»

Лопте са обележјима попут “FIFA Approved”, “FIFA
Inspected” или “International Match Standard” могу бити у употреби, у 
раније споменутим такмичењима, до јула 2017.

Ова обележја (лого) указују да су лопте службено испитане и 
да испуњавају специфичне техничке захтеве за одговарајућу 
категорију и осим тога минималне захтеве Правила 2. Листу 
додатних специфичних захтева за сваку категорију мора да прихвати 
Међународни борд.

Национални савези могу захтевати употребу лопти са једним од та 
три знака на такмичењима организованим у њиховој надлежности.

Одлука2.

На утакмицама одиграним у оквиру такмичења ФИФА, или такмичења 
која организују конфедерације и национални савези сваки облик 
комерцијалне рекламе на лопти је забрањен. Једино знак (лого) 
такмичења, назив организатора такмичења и марка произвођача 
лопте могу се налазити на лопти. Правилници такмичења могу 
прописати ограничења у односу на формат и број овихобележја.

Одлука 3

Тамо где је у употреби „Гол-линија технологија” (ГЛТ) дозвољене су лопте 
које су модификоване за ову технологију, али свакако морају имати ознаку 
«FIFA Approved» (ФИФА потврдила), «FIFA Inspected» (ФИФА испитала) или 
«INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD» (види Одлуку 1).
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Одлука1

За све врсте утакмице клуб-организатор је дужан да спреми исправне 
лопте и да их пре почетка утакмице преда судији на преглед. Пре 
почетка сваке утакмице сталног такмичења, клубови Супер лиге и 
Прве лиге Србије морају да имају најмање четири, а клубови нижег 
степена такмичења две исправне лопте.

Клубови Супер лиге и Прве лиге Србије обавезно организују брзо 
додавање друге исправне лопте чим прва напусти терен за игру и 
удаљи се од уздужних или попречних линија. Ову улогу могу вршити 
играчи млађих категорија или друга за то упућена и одговорна лица. 
Уколико клуб-организатор не припреми одређен број исправних 
лопти, утакмица се може играти уколико је припремљена једна 
исправна лопта, а последице ће сносити клуб-организатор утакмице.

Одлука 2

За утакмице кадета и пионира могу се употребити и мање лопте чији 
је обим 63-66 центиметара, а тежина између 340 и 360 грама.

Одлука 3

Свака првенствена утакмица Супер лиге и Прве лиге Србије по 
правилу се игра новом лоптом која у свему мора да одговара 
Правилу2.

Одлука 4

Ако се утакмица игра на терену који је покривен снегом, лопта којом 
се игра не може бити у белој боји.
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Број играча

Утакмицу играју два тима, од којих се сваки састоји од највише 
једанаест (11) играча, од којих је један вратар. Утакмица не може 
почети ако сваки тим нема најмање (7) седам играча.

Број заменика

Службена такмичења

У свакој утакмици која се игра у оквиру службених такмичења ФИФА, 
или у такмичењима која организују конфедерације и национални 
савези, могуће је користити три заменика.
Правила такмичења морају да прецизирају број заменика - од 
најмање три до највише дванаест - који могу бити пријављени као 
заменици.

Остале утакмице

На утакмицама националног А тима може се користити највише шест 
заменика.

У свим осталим утакмицама може се вршити више замена под 
усповом:

•  да одговарајући тимови постигну споразум о највећем броју 
замена,

• да судија буде обавештен пре почетка утакмице.
Ако судија није обавештен или није постигнут споразум пре почетка 
утакмице, дозвољено је највише шест замена.

Заменици који се враћају у игру

Коришћење замена које се (поново) враћају у игру дозвољено је само 
на најнижим нивоима такмичења (базични/рекреативни фудбал), 
под условом да матични национални фудбалски савез да сагласност.
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Процедура замене

На свим утакмицама имена заменика се морају дати судији пре 
почетка утакмице. Заменици који нису тада пријављени не могу 
учествовати на утакмици.
За замену играча са замеником, морају се поштовати следећи услови:

•  судија мора бити обавештен пре него што се предложена 
замена учини,

•  заменик улази на терен за игру тек када играч кога замењује 
напусти терен за игру и пошто добије знак одобрења од судије,

•  заменик улази на терен за игру само у нивоу средишне линије 
и за време прекида игре,

•  замена је извршена када заменик уђе у терен за игру,
•  од тог тренутка, заменик постаје играч, а играч који је замењен, 

постаје замењени играч,
•  замењени играч не учествује игри, изузве ако су одобрене 

замене које се враћају поново у игру.
•  сви заменици су под влашћу и одлукама судије, било да су 

позвани у игру или не.

ПРАВИЛО 3 - БРОЈ ИГРАЧА



30 31

Замена вратара

Било који играч може да замени место са вратарем, под условом да 
је:

• судија обавештен пре него што је замена извршена и
• замена извршена у току прекида игре.

Прекршаји / казне

Ако заменик или замењени играч уђе у терен за игру без судијине 
дозволе:

•  игру зауставити (али не одмах ако заменик или замењени играч 
не утиче на развој игре),

•  заменика опоменути, показати му жути картон и захтевати да 
напусти терен за игру,

•  игру наставити спободним индиректним ударцем у корист 
противника са места где се лопта затекла када је игра 
заустављена (види Правило 13 - Извођење слободног ударца).

Ако на почетку утакмице уписани заменик уђе у терен за игру уместо 
уписаног играча, а судија није обавештен о томе:

•  судија дозвољава да уписани заменик настави утакмицу
•   не предузима се дисциплинска санкција против уписаног 

заменика
•   број дозвољених замена екипи која је направила прекршај се 

не умањује
•  судија ће у извештају одговарајућем органу навести овај 

инцидент

Ако играч промени место са вратарем, а да судија није претходно 
обавештен:

• игру не прекидати,
•  играча и вратара опоменути и показати жути картон када лопта 

следећи пут буде ван игре.

За све остале прекршаје овог Правила:
•  играче који учине прекршај опоменути и показати им жути 

картон,
•  игру наставити индиректним слободним ударцем у корист 

противника са места где се лопта затекла када је игра 
заустављена (види Правило 13 - Извођење слободног ударца).
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Искључење играча и заменика

Играч који је искључен пре почетка утакмице може бити замењен 
само са пријављеним замеником.

Пријављени заменик који је искључен било пре, било након почетка 
утакмице, не може бити замењен.

Додатне особе на терену за игру

Незванична лица
Било које лице које у протоколу утакмице није назначено као играч, 
заменик или званични представник екипе сматра се незваничним 
лицем, као и играч који је био искључен.

Званична лица
Тренер и друга званична лица уписана у протокол утакмице (изузетак 
су играчи или заменици) сматрају се званичним лицима екипе.

ПРАВИЛО 3 - БРОЈ ИГРАЧА



32 33

Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Утакмица може да почне ако сваки тим има најмање осам играча од 
којих јеједан вратар.

Ако један тим, за време игре, остане са мање од 8 играча, судија je 
дужан да игру прекине.

Уколико тим није у могућности да у року од 5 минута наступи са 
минималним бројем играча, судија je, такође, дужан да заврши 
утакмицу.

Одлука 2

Ha првенственим и куп-утакмицама сениорских и омладинских 
екипа* (играчи са 16 и више година старости) дозвољена je замена 
три играча између највише седам пријављених и у записник уписаних 
заменика пре почетка утакмице.

Одлука 3

Ha првенственим и куп-утакмицама пионирских* и кадетских екипа* 
(играчи испод 16 година старости) дозвољава се замена свих седам 
играча између седам пријављених и у записник уписаних заменика 
пре почетка утакмице.

Одлука 4

Замена играча на пријатељским утакмицама у свему се врши према 
Правилима игре, Правило 3, одељак: Остала такмичења (страна 29).

Одлука 5

Свака екипа мора да има капитена и заменика капитена. Капитен 
око леве руке носи траку ширине 8-10 центиметара, која се по боји 
видно разликује од боје његовог дреса (мајице).

ПРАВИЛО 3 - БРОЈ ИГРАЧА
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука 6

За време утакмице, и то када лопта није у игри, дозвољено је само 
капитену екипе да се на коректан начин обрати судији. Недопуштен 
је сваки индивидуални или колективни протест играча, укључујући 
и капитена.

Одлука 7

За утакмице Супер лиге и Прве лиге Србије домаћи клуб је дужан 
да обезбеди посебно направљену електронску направу (ручни 
семафор) коју четврти судија видно истиче код замене играча и 
надокнаде времена. Ако нема четвртог судије, онда ће то вршити 
друго за то одређено лице. На осталим утакмицама, показивање 
замене играча, ако нема ручног семафора, обавити истицањем табли 
(на дрвету, картону или слично) на којима су исписани бројеви свих 
играча и заменика величине 20 пута 30 цм. Прво се показује број 
играча који напушта игру, па број заменика који уместо њега улази 
у игру.

Одлука 8

Тренер по правилу треба да носи спортску тренерку са ознакама 
свог клуба. Ако је у грађанском оделу онда мора да носи траку боје 
свог клуба широку најмање 10 цм, или видно истакнут амблем свога 
клуба на предњој страни сакоа-мантила-капута, величине најмање 
10 цм2.

Одлука 9

Загревање заменика које се врши у близини терена за игру може 
бити само у опреми-дресовима, тренеркама, маркерима и сл. - који 
се по боји јасно разликују од боје дресова играча обе екипе.

Одлука 10

Ако је нека екипа почела утакмицу са 8 или више, а мање од 11 
играча, закаснели играчи се могу прикључити и допунити своју 
екипу до комплетног броја све док утакмица траје, под условом да су 
пре почетка утакмице пријављени и уписани у записник. Улаз у игру 
се врши у прекиду са уздужне линије на месту где се врши замена 
играча уз претходну проверу исправности њихове опреме.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука 11

Замена играча се врши писаним путем и то: на цедуљи коју попуњава 
тренер или овлашћено лице клуба, уписује се име и презиме играча 
који напушта терен са његовим бројем на дресу, као и име и презиме 
заменика који улази у игру са његовим бројем на дресу. Цедуљица 
се предаје четвртом судији, а ако њега нема судији помоћнику који 
уписује минут игре у коме се врши замена и цедуљицу по завршетку 
утакмице предаје судији.
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Безбедност

Играч не сме употребљавати опрему или носити на себи ништа што 
је опасно за њега лично или другог играча (укључујући и накит било 
које врсте).

Основна опрема

Основна обавезна опрема играча састоји се из следећих 
појединачних делова одеће:

•  дрес или мајица са рукавима - ако се носе делови одеће који 
су испод дреса, боја рукава треба да је иста као и главна боја 
рукава дреса или мајице,

•  гаћице - ако се носе подгаћице или “хеланке”, морају бити исте 
боје као и главна боја гаћица,

•  штуцне - ако је на спољном делу штуцни стављена трака или 
сличан материјал, она мора да буде исте боје као и део штуцне 
на коју је стављена

•  штитници (костобрани),
•  обућа.

Штитници (костобрани)

•  потпуно покривени доколеницама,
•  направљени од каучука, пластике или одговарајућег мате-

ријала,
•  да пружају разуман степен заштите.

Боје

•  обе екипе морају да носе боје које их међусобно разликују, као 
и од судије и судија помоћника,

•  сваки вратар мора да носи боје које га разликују од осталих 
играча, судије и судија помоћника.

ПРАВИЛО 4 - ОПРЕМА ИГРАЧА



36 37

Прекршаји / казне

За било који прекршај овог Правила:

•  игру не треба заустављати,
•   играча који је прекршио правилo, судија ће упутити да напусти 

терен за игру да поправи своју опрему,
•  играч одлази са терена за игру када лопта први пут престане 

да буде у игри, осим ако играч није већ поправио своју опрему,
•  сваки играч упућен са терена за игру да поправи своју опрему, 

не може се вратити у терен за игру пре него што добије дозволу 
судије,

•  судија контролише исправност опреме играча пре него што му 
дозволи да се врати у терен за игру,

•  играчу се дозвољава да се врати у терен за игру само када 
лопта није у игри.

Играч који је упућен да напусти терен за игру због прекршаја овог 
Правила и који уђе (или поново уђе) у терен за игру без претходног 
одобрења судије, биће кажњен опоменом (жути картон).

Наставак игре

Ако је утакмица прекинута ради изрицања опомене:
•  утакмицу ће наставити индиректним слободним ударцем 

играч противничког тима са места где се налазила лопта када је 
судија прекинуо игру (види Правило 13 - Извођење слободног 
ударца).
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Одлуке Међународног Борда

Одлука1

Основна oбавезна опрема

Основна обавезна опрема не сме да садржи било какве политичке, 
верске или личне слогане, изјаве или слике.

Тим играча чија основна обавезна опрема има политичке, верске 
или личне слогане, изјаве, или слике, биће санкционисан од стране 
организатора такмичења или ФИФА.

Делови опреме који се носе испод обавезне опреме

Играчи не смеју да откривају делове опреме који се носе испод 
обавезне опреме који показује политичке, верске, или личне слогане, 
изјаве или слике, или рекламирање веће од логотипа произвођача.

Играч/тим играча који открива такву опрему, која показује политичке, 
верске, личне слогане, изјаве или слике, или рекламирање веће од 
логотипа произвођача, биће санкционисан од стране организатора 
такмичења или ФИФА.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Опрема једне екипе (дрес-мајица, гаћице, доколенице) мора да буде 
једнообразна, а дресови на полеђини обележени бројевима од 1 до
18. Вратарев дрес има број 1, а заменика вратара број 12. Исти 
бројеви су обавезни и на предњој левој страни гаћица на утакмицама 
Супер лиге и Прве лиге Србије. Исто тако, играчи клубова Супер 
лиге и Прве лиге Србије, приликом сваког наступа на утакмицама 
у току такмичарске године, морају на полеђини дреса носити исти 
такмичарски, лиценцирани број и исписано презиме играча.
Боја дреса и броја на њему мора се јасно разликовати, а број 
величине 25 и ширине 5 центиметара убележен на једнобојној 
подлози величине 20 пута 30 цм. Ако на пругастим или вишебојним 
дресовима није резервисана једнобојна подлога за убележавање 
бројева, онда бројеве претходно треба уписати на једнобојном 
платну, па затим то платно пришити на дрес. Боја вратаревог дреса 
мора се јасно разликовати од боја осталих играча обе екипе и судија.

Одлука 2

На јавним утакмицама играчи не могу да играју без обуће, нити да је 
у току игре скидају.

Одлука 3

Тимови на једној утакмици не могу да наступе у дресовима исте или 
сличне боје, већ морају да буду различито одевени.
Ако су дресови исте или сличне боје, дресове ће променити гостујући 
тим, уколико домаћи тим наступа у регистрованој боји пријављеној 
такмичарском органу пре почетка такмичења. У том случају домаћин 
је дужан да позајми дресове гостујућем тиму, ако их овај нема.

Надлежни орган је дужан да пре почетка такмичења обавести све 
учеснике  такмичења о регистрованим клупским бојама.

Одлука 4

На свим утакмицама у земљи судија је обавезан да пре почетка 
утакмице, ван терена за игру, прегледа опрему играча, и онима чија 
опрема није у складу са Правилима игре (Правило 4) и одлукама 
Међународног Борда и Фудбалског савеза Србије за примену тих 
правила, не дозволи учествовање у игри.
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Сваку утакмицу контролише судија који има потпуну власт у примени 
Правила игре у вези с утакмицом која му је додељена.

Права и дужности

Судија:
•  примењује Правила игре,
•  контролише утакмицу у сарадњи са судијама помоћницима и, 

када се примењује, са четвртим судијом,
•  осигурава да свака лопта припремљена за утакмицу одговара 

захтевима Правила 2,
•  осигурава да опрема играча одговара захтевима Правила 4,
•  мери време и саставља извештај о утакмици,
•  зауставља, привремено или трајно прекида утакмицу, по 

његовом дискреционом праву, за било који прекршај Правила 
игре,

•  зауставља, привремено прекида или завршава утакмицу због 
интервенција са стране било које врсте,

•  зауставља утакмицу ако је, по његовом мишљењу, било који 
играч озбиљно повређен и осигурава да буде изнет са терена 
за игру. Повређени играч може да се врати на терен за игру тек 
пошто се утакмица поново настави,

•  да дозволи развој игре док лопта не буде ван игре ако је, по 
његовом мишљењу, играч лакше повређен,

•  да се постара да играч који крвари напусти терен за игру. Играч 
се може вратити само кад добије одобрење од судије који се 
мора уверити да је крварење заустављено,

•  да допусти развој игре када екипа против које је учињен 
прекршај може да искористи предност и да казни изворни 
прекршај ако се очекивана предност не оствари,

•  да казни најтежи прекршај када играч истовремено учини 
више од једног прекршаја,
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Права и дужности

•  да предузима дисциплинске мере против играча који су криви 
за прекршаје, опомене или искључења. Он није обавезан да 
ову радњу одмах примењује, али мора то да учини када лопта 
први пут буде ван игре,

•  да предузима мере против службених лица екипа која немају 
одговорно држање и да их, према свом дискреционом праву, 
одмах одстрани са терена за игру и његовог ограђеног дела,

•  да интервенише на обавештења судија помоћника који се 
односе на инциденте које није могао лично да констатује,

•   да не дозволи ни једном неовлашћеном лицу да улази у терен 
за игру,

•  да даје знак за настављање утакмице после прекида игре,
•  да надлежним органима достави извештај који обухвата 

информацију о свакој дисциплинској казни коју је предузео 
против играча и/или службених лица, као и о сваком другом 
инциденту који се догодио пре, за време или после утакмице.

Одлуке судија

•  одлуке судије о чињеницама у вези са игром, укључујући да ли 
је или не постигнут погодак, и резултату меча су коначне.

•  судија може променити своју одлуку ако се увери да је она 
погрешна или по свом дискреционом праву, или по обавештењу 
од стране помоћног судије или четвртог судије, али само пре 
него што је игра настављена или пре него што је меч завршен.
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Интерпретација правила игре и упутства за судије

Повређени играчи
Изузеци од овог правила начиниће се само када:

•  је вратар повређен
•  се вратар и играч на терену сударе и одмах им је потребна нега
•  се играчи из исте екипе међусобно сударе и одмах им је 

потребна помоћ
•  дође до озбиљне повреде, нпр: гутање језика, потрес мозга, 

лом ноге

Повређени играчи
•  лица која носе носила треба да уђу у терен за игру са носилима 

тек после знака који им да судија
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Одлуке Међународног Борда

Одлука1

Судија (или где се примењује, судија помоћник или четврти судија) 
не може бити одговоран: за било коју повреду која се догоди играчу, 
службеном лицу или гледаоцу; за било коју материјалну штету, ако 
се догоди; за било коју штету причињену физичком лицу, клубу, 
компанији, савезу или свим осталим органима која би била приписана 
или која би могла бити приписана одлуци донетој по Правилима игре 
или нормалном поступку прописаном за организовање такмичења и 
контролу утакмице

Ово се може односити на:

•  одлуку којом се дозвољава или забрањује одигравање 
утакмице због стања терена за игру и његовог окружења или 
временских услова,

•  одлуку о трајном прекиду утакмице који се догоди из неког 
разлога,

•  одлуку о прикладности опреме, терена и лопте коришћене на 
утакмици,

•  одлуку о прекиду утакмице или не, због интервенције гледалаца 
или неког другог изненадног проблема у зони резервисаној за 
гледаоце,

•  одлуку о прекиду игре или не, да би се дозволило изношење 
повређеног играча са терена за игру ради указивања помоћи,

•  одлуку о захтеву са инсистирањем за изношење повређеног 
играча са терена за игру ради пружања помоћи,

•  одлуку о дозволи или забрани играчу да носи извесне приборе 
или опрему,

•  одлуку (уколико буде у његовом делокругу) да дозволи или 
забрани некој особи (рачунајући у то службена лица екипа, 
агенте за безбедност, фотографе или друге представнике 
медија) да се налазе у близини терена за игру,

•  сваку другу одлуку коју судија може да донесе по Правилима 
игре или по обавезама које су одређене у правилницима и 
прописима ФИФА, конфедерација, националних савеза или 
лига под чијом се одговорношћу игра утакмица.
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Одлуке Међународног Борда

Одлука2

На турнирима и такмичењима на којима је одређен четврти судија, 
његова улога и обавеза треба да буду у сагласности са упутствима 
које је одобрио Међународни Борд.

Одлука 3

Где је у употреби „Гол-линија технологија” (ГЛТ), као предмет 
појединачних правила такмичења, судија има обавезу да 
преконтролише исправност пре утакмице. Контрола треба да буде 
извршена званичном опремом за тестирање „FIFA Quality Programme 
for GLT”. Ако технологија не функционише судија не мора користити 
ГЛТ систем и треба да о овом извести надлежну институцију.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Мада је судија искључиво меродаван да за време игре доноси одлуке, 
надлежни фудбалски орган задржава право, ако нађе за сходно, да 
утакмицу поништи због веома тешких повреда игре, укључујући и 
аморалне радње, које су имале непосредан утицај на коначан исход 
утакмице.

Ближе одредбе о поништавању утакмице утврђује се Правилником о 
фудбалским такмичењима.

Поништење утакмице у вези са суђењем регулисано је овом 
одлуком и Правилником о фудбалским такмичењима. «Ако судија 
није применио, или погрешно применио неку од битних одредби 
Правила игре и одлука Међународног Борда и Фудбалског савеза 
Србије, а та повреда је утицала на коначан исход утакмице».

«Битна повреда Правила игре и одлука Међународног Борда и 
Фудбалског савеза Србије постоји ако судија није применио, или 
је погрешно применио неку одредбу која је непосредно утицала 
на коначан исход утакице, а та одлука се не заснива на слободном 
судијином уверењу».

Све одлуке које су донете на основу слободног судијиног уверења 
(«По судијином мишљењу», «Ако судија сматра» или «По нахођењу 
судије»), не могу бити подведене под појам битних одредби Правила 
игре.

Битна повреда Правила игре увек постоји:

1.  Ако је првенствену или куп-утакмицу судио судија који се 
налази на боловању или није делегиран од надлежног органа 
за делегирање, односно ако није поступљено по одредбама 
Правилника о судијама и суђењу који регулише питања 
замене судија и пропозицијама такмичења;
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

2.  Ако је супротно одредбама Правила 3 утакмица играна са 
већим бројем играча од 11 или мањим од 8;

3.  Ако је полувреме према часовнику судије (Правило 7) трајало 
дуже од 45 минута, а није у питању надокнада времена, па 
је у овом временском размаку постигнут погодак који има 
непосредног утицаја на коначан исход утакмице;

4.  Ако је из индиректног слободног ударца непосредно 
постигнут погодак и судија овај погодак признао, а тај погодак 
је имао непосредан утицај на коначан исход утакмице;

5.  Ако је приликом убацивања лопте у игру играч непосредно 
убацио лопту у врата, а судија ово признао као погодак, а тај 
погодак је имао непосредан утицај на коначан исход утакмице;

6.  Ако је приликом спуштања лопте из руке (судијска лопта) 
лопта непосредно ушла у врата, а судија ово признао као 
погодак, а тај погодак је имао непосредан утицај на коначан 
исход утакмице.

Одлука 2

Судија је обавезан да, у року који одреди надлежни орган, достави 
извештај о суђењу на одговарајућем обрасцу уз пружање прецизних 
података који се тим обрасцем траже. Поред тога, дужан је да пријави 
евентуалне прекршаје које није запазио, а које су му саопштиле 
судије помоћници.

Одлука 3

Судија је обавезан да по завршеној утакмици унесе у записник 
утакмице имена, са бројем из записника, искључених, опоменутих, 
повређених и замењених играча, као и детаљан опис разлога 
искључења и опомене. Он ће у записник унети сваки инцидент или 
незгоду која се догоди током утакмице.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Судија је дужан да у записник унесе пријаву против играча, тренера, 
функционера и др. за прекршаје извршене пре, за време и после 
одигране утакмице.

Одлука 4

Судија преко делегата контролише право на приступ из Одлуке 20 
уз Правило 1 у ограђени део терена, а непосредно и преко четвртог 
судије (где постоји), судије помоћника и уз сарадњу делегата 
руководства такмичења, контролише њихово држање. Према онима 
који се неспортски понашају, који ометају развој игре и суђење и др. 
судија у складу са Правилима игре примењује одговарајуће мере: 
опомене и удаљавање из ограђеног дела терена. Делегат је дужан, 
ако му се судија обрати, да сарађује у вези са применом тих мера, 
посебно ако је у питању удаљавање из ограђеног дела терена.

Одлука 5

Све јавне утакмице могу да суде само испитане судије - чланови 
фудбалске организације. Изузето, кандидат коме је дозвољено 
полагање испита може да буде одређиван за суђење утакмица 
најнижег степена такмичења. Али, ако на утакмицу не дођу одређене 
судије помоћници, а испитаних судија нема у гледалишту (или их 
има, а они не желе да врше дужност судије помоћника), клубови 
могу споразумно изабрати двојицу регистрованих играча да врше 
ову дужност.

Одлука 6

Уколико одређени судија не дође на утакмицу сталног степена 
такмичења, њу ће судити први судија помоћник, а на утакмицама 
Супер лиге и Прве лиге Србије четврти судија ако је одређен. У 
случају да не дође први судија помоћник, утакмицу ће судити други 
судија помоћник. Уколико на утакмицу не дођу ни судија ни одређене 
судије помоћници, клубови ће се споразумети да утакмицу суди 
један од присутних судија.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Ако споразум не буде постигнут, делегат ће одлучити који ће 
присутни судија да суди утакмицу. Споразум о избору судија мора да 
буде писмено утврђен пре почетка утакмице.

Ако на утакмицу не дође ни судија, ни судије помоћници, ни делегат, 
утакмица се неће одиграти.

Ако на утакмицу дође судија, а не дође један или обојица судија 
помоћника, судија ће одлучити о избору судије помоћника, односно 
судија помоћника.

Ако у току трајања утакмице судији или судији помоћнику позли или 
наступе други разлози због којих не може да настави суђење, дужност 
преузима први судија помоћник, а на утакмицама Супер лиге и Прве 
лиге Србије, ако је одређен четврти судија. Уколико четврти судија 
није одређен, утакмицу ће судити први судија помоћник, а његово 
место заузима други судија помоћник, док ће дужност другог судије 
помоћника обављати један од присутних судија кога он одреди.

Одлука 7

Клубови су обавезни да судије пре, за време и после утакмице штите 
и њихове одлуке поштују. То је дужност свих играча и функционера. 
Посебно су играчи и функционери обавезни да штите судије на 
терену како би своју дужност обавили на најбољи начин.

У бризи за сигурност судија, обавезно учествује, не само домаћи 
клуб, већ и гостујућа екипа. У случају нереда на игралишту, дужност 
је играча оба клуба да заштите судије. Капитени и тренери су лично 
одговорни за пружање заштите. Капитен екипе је одговоран за 
држање и понашање својих играча према судијама и делегату. Он 
је дужан да пружи помоћ судијама ради регуларног одигравања 
утакмице и да непосредно интервенише у сузбијању недисциплине 
својих играча.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука 8

Делегат је дужан да пружи помоћ судији уколико му се он обрати.

Одлука 9

Забрањено је судији да даје изјаве средствима јавног информисања 
о свом суђењу. Тренеру клуба је такође забрањено да даје изјаве 
средствима јавног информисања о суђењу судије који води утакмицу 
његовог клуба. То је забрањено и играчима.

Одлука10

Уколико на утакмици дође до бацања било каквих предмета из 
гледалишта на судију и његове помоћнике, или се догоди физички 
напад на судију или његове помоћнике, судија ће, узимајући у обзир 
тежину прекршаја (обзиљност инцидента, евентуалне повреде и др.) 
одлучити да ли ће утакмицу наставити, привремено прекинути или 
дефинитивно завршити.

Одлука 11

Судија ће обавити дужност делегата руководства такмичења уколико 
се овај не појави на утакмици најкасније 30 минута пре утврђеног 
почетка утакмице. Ако се, у међувремену, делегат појави, преузеће 
дужност за коју је одређен.

Одлука12

Дужност је судије да се благовремено упозна и одговорно примењује 
основне одредбе из пропозиција такмичења утакмице коју суди, а 
које се односе на примену Правила игре као што су: одлучивање 
победника, дозвољени број замена, време трајања игре, посебни 
услови у вези с правом и обавезама клубова за наступ играча 
одређеног узраста и друго што је од битног значаја за то такмичење 
(лига систем, куп систем, узраст такмичара...).

ПРАВИЛО 5 - СУДИЈА
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Задаци

Двојица судија помоћника ће бити одређена, а чије су дужности, у 
коначној надлежности судије, да покажу:

•  када цела лопта изађе ван терена за игру,
•  којој екипи се додељује ударац из угла, ударац са врата или 

убацивање,
•  када неки играч треба да буде кажњен зато што је у офсајд 

положају,
•  када се тражи замена играча,
•  када се догоди неодговорно понашање или било који инцидент 

изван видног поља судије,
•  када су учињени прекршаји у којима судије помоћници 

имају бољи видни угао од судије (укључујући, у посебним 
случајевима, прекршаје у казненом простору),

•  када вратар, код извођача казненог ударца, напусти линију пре 
него што је лопта ударена а лопта пређе линију.

Помоћ (асистенција)

Судије помоћници такође помажу судији да контролише утакмицу у 
складу са Правилима игре. Нарочито, они могу да уђу на терен за 
игру да помогну контроли раздаљине од 9,15 м.
У случају неоправданог мешања или неспортског понашања, судија 
ће судију помоћника разрешити његових дужности и доставити 
извештај надлежном органу.

ПРАВИЛО 6 - СУДИЈЕ ПОМОЋНИЦИ
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука 1

У случају да један од двојице одређених судија помоћника или 
обојица не дођу на утакмицу,а судија не успе да на игралишту нађе 
испитаног судију, он је овлашћен да затражи од оба клуба да му 
ставе на располагање по једног свог регистрованог играча да обаве 
дужност судије помоћника.

Уколико се у међувремену појаве судије помоћници или дође неки 
испитани судија, судија ће тада заменити играче-судије помоћнике 
делегираним, односно испитаним судијама који пристану да врше 
дужност судије помоћника.

Одлука 2

Играч који је суспендован или кажњен забраном играња не може да 
врши дужност судије помоћника.

Одлука 3

Играч који врши дужност судије помоћника не може на истој 
утакмици да се појави као играч.

Одлука 4

Заставице судије помоћника су наранџасте или жуте боје. Изузетно, 
у недостатку заставица ових боја могу се употребити и заставице 
беле боје. Платно заставице је дугачко 40 и широко 30 цм, а палица 
је прикладне дужине.
Одлука 5
Клуб-домаћин је дужан да припреми заставице за судије помоћнике.

Одлука 6

На утакмицама на којима нема четвртог судије, његове задатке 
обавља првоименовани судија помоћник (контрола опреме, замена 
играча, указивање на евентуалне грешке судије код дисциплинских 
мера, контрола понашања у техничком простору...).

ПРАВИЛО 6 - СУДИЈЕ ПОМОЋНИЦИ
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Делови игре*

Утакмица се састоји из два дела, сваки од по 45 минута, изузев уколико 
другачије није договорено између судије и обе екипе учеснице. Свака 
сагласност која се односи на промену трајања утакмице (на пример, 
смањење сваког дела на 40 минута због недовољне светлости) мора 
императивно бити остварена пре почетка утакмице и у складу са 
правилима такмичења.

Полувреме

Играчи имају право на одмор између два дела утакмице. Одмор у 
полувремену не треба да пређе 15 минута.

Правила такмичења мора да утврде трајање одмора у полувремену.

Трајање одмора између два дела утакмице може се мењати само уз 
сагласност судије.

ПРАВИЛО 7 - ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦЕ

*  Уобичајени и одомаћени израз у нашој земљи „полувреме“ не слаже се са 
службеним називом полувремена у Правилима игре. Полувреме у Правилима 
игре је интервал (пауза, одмор) између првог и другог дела утакмице.

Äåëîâè èãðå*

Óòàêìèöà ñå ñàñòî¼è èç äâà äåëà, ñâàêè îä ïî 45 ìèíóòà, èçóçåâ 

óêîëèêî äðóãà÷è¼å íè¼å äîãîâîðåíî èçìåó ñóäè¼å è îáå åêèïå 

ó÷åñíèöå. Ñâàêà ñàãëàñíîñò êî¼à ñå îäíîñè íà ïðèìåíó òðà¼àœà 

óòàêìèöå (íà ïðèìåð, ñìàœåœå ñâàêîã äåëà íà 40 ìèíóòà çáîã 

íåäîâîšíå ñâåòëîñòè) ìîðà èìïåðàòèâíî áèòè îñòâàðåíà ïðå 

ïî÷åòêà óòàêìèöå è ó ñêëàäó ñà ïðàâèëèìà òàêìè÷åœà. 

Ïîëóâðåìå

Èãðà÷è èìà¼ó ïðàâî íà îäìîð èçìåó äâà äåëà óòàêìèöå. Îäìîð ó 

ïîëóâðåìåíó íå òðåáà äà ïðåå 15 ìèíóòà.

Ïðàâèëà òàêìè÷åœà ìîðà äà óòâðäå òðà¼àœå îäìîðà ó ïîëóâðåìåíó.

Òðà¼àœå îäìîðà èçìåó äâà äåëà óòàêìèöå ìîæå ñå ìåœàòè ñàìî óç 

ñàãëàñíîñò ñóäè¼å. 

*

Óîáè÷à¼åíè è îäîìàžåíè èçðàç ó íàøî¼ çåìšè „ïîëóâðåìå“ íå ñëàæå ñå ñà

ñëóæáåíèì íàçèâîì ïîëóâðåìåíà ó Ïðàâèëèìà èãðå. Ïîëóâðåìå ó Ïðàâèëèìà èãðå 

¼å èíòåðâàë (ïàóçà, îäìîð) èçìåó ïðâîã è äðóãîã äåëà óòàêìèöå. 

ÏÐÀÂÈËÎ 7 - ÒÐÀ£ÀŒÅ ÓÒÀÊÌÈÖÅ

Íàäîêíàäà èçãóášåíîã âðåìåíà

Ñâàêè äåî (ïåðèîä èãðå) žå ñå ïðîäóæèòè äà áè ñå íàäîêíàäèëî 

èçãóášåíî âðåìå çáîã:

çàìåíå èãðà÷à,

ïðîöåíå ïîâðåäà èãðà÷à,

èçíîøåœå ïîâðååíèõ èãðà÷à ñà òåðåíà çà èãðó,

ìàíåâàðà êî¼è èìà¼ó çà öèš íàìåðíî ãóášåœå âðåìåíà 

(ðàçâëà÷åœå âðåìåíà),

áèëî êîã äðóãîã óçðîêà.

íàäîêíàäà èçãóášåíîã âðåìåíà ¼å ó äèñêðåöèîíîì ïðàâó 

ñóäè¼å. 

Íàäîêíàäà èçãóášåíîã âðåìåíà ¼å ó äèñêðåöèîíîì ïðàâó ñóäè¼å.

Êàçíåíè óäàðàö

Àêî êàçíåíè óäàðàö òðåáà äà áóäå èçâåäåí èëè ïîíîâî èçâåäåí, 

òðà¼àœå ñâàêîã äåëà òðåáà äà áóäå ïðîäóæåíî äà áè ñå äîçâîëèëà 

êîìïëåòíà ïðîöåäóðà èçâîåœà. 

Òðà¼íî ïðåêèíóòà óòàêìèöà

Óòàêìèöà òðà¼íî ïðåêèíóòà ïðå èñòåêà ðåãóëàðíîã âðåìåíà, ïîíîâî 

žå ñå îäèãðàòè èçóçåâ óêîëèêî ïðàâèëèìà î òàêìè÷åœèìà íè¼å 

äðóê÷è¼å ðåøåíî. 
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Надокнада изгубљеног времена

Сваки део (период игре) ће се продужити да би се надокнадило 
изгубљено време због:

•  замене играча,
•  процене повреда играча,
•  изношење повређених играча са терена за игру,
•  маневара који имају за циљ намерно губљење (трошење) 

времена,
•  било ког другог узрока.

Надокнада изгубљеног времена је у дискреционом праву судије.

Казнени ударац

Ако казнени ударац треба да буде изведен или поново изведен, 
трајање сваког дела треба да буде продужено да би се дозволила 
комплетна процедура извођења.

Трајно прекинута утакмица

Утакмица трајно прекинута пре истека регуларног времена, поново 
ће се одиграти изузев уколико правилима о такмичењима није 
друкчије решено.

ПРАВИЛО 7 - ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦЕ
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Одмор између два полувремена траје 15 минута, а може бити 
промењен само уз сагласност судије.

Одлука 2

Утакмица омладинаца и кадета траје два полувремена по 45 минута, 
а пионира два полувремена по 40 минута.

Одлука 3

Када пропозиције такмичења одређују, утакмица се по истеку 
регуларног времена продужава у два једнака дела: за сениоре, 
омладинце и за кадете по 15 минута. По завршетку регуларног дела 
играчи имају право на одмор од пет минута на самом терену. За 
време тог одмора судија ће приступити новом бирању страна.

Одлука 4

Дозвољено је коришћење сатова на стадионима којима се региструје 
колико је времена протекло од почетка утакмице, с тим да буду 
заустављени после 45 и поново после 90 минута од стављања у 
покрет, односно после 15 минута у сваком делу наставка утакмице 
која се игра по куп-систему. Ако је реч о утакмици пионира, сат се 
зауставља после 40 минута игре у сваком полувремену.

Одлука 5

Нормално трајање утакмице може се скратити највише 2 пута по 5 
минута на захтев капитена обе екипе. Ни у ком случају то не може 
урадити сам судија.

ПРАВИЛО 7 - ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦЕ
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Свака сагласност за смањење трајања утакмице на такмичењима 
којима је овом одлуком дозвољено мора бити узајамно договорена 
између капитена обе екипе и судије пре почетка утакмице.

Скраћење нормалног времена утакмице није дозвољено на 
првенственим и куп утакмицама у којима учествују клубови Супер 
лиге, Прве лиге Србије, Српских и Зонских лига, као и завршним 
такмичењима млађих категорија на републичком нивоу.

Одлука 6

У случају нестанка електричне енергије на утакмици која се игра у 
вечерњим сатима, а није одиграно најмање 80% неопходног времена 
за игру, прекид игре не може да траје дуже од 45 минута, осим ако за 
дуже трајање оба клуба постигну сагласност у писменој форми.

ПРАВИЛО 7 - ТРАЈАЊЕ УТАКМИЦЕ
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Дефиниција почетног ударца

Почетни ударац је процедура за почетак утакмице или наставак игре:
• на почетку утакмице,
• после постигнутог поготка,
• на почетку другог дела утакмице,
• на почетку сваког дела продужетка утакмице ако постоји

Погодак се може постићи директно из почетног ударца.

Процедура

Пре почетног ударца на почетку утакмице или продужетака

•  Врши се жреб новчићем и екипа која добије жреб одредиће 
врата која ће нападати у првом делу утакмице.

•  Другој екипи се додељује почетни ударац на утакмици.
•  Екипа која је изабрала врата која ће нападати, у другом делу 

има почетни ударац.
•   У другом делу екипе мењају стране и нападају на супротна 

врата.

Почетни ударац

• После постигнутог поготка, почетни ударац изводи друга 
екипа.
• сви играчи се налазе на сопственој половини терена за игру,
• играчи екипе која не изводи почетни ударац морају се налазити 
најмање на 9,15 метара од лопте док није у игри,
• лопта се поставља на земљу на средишну тачку,
• судија даје знак,
• лопта је у игри када се удари стопалом и помери напред,
• извођач не сме поново да игра лопту док је не додирне други 
играч.

ПРАВИЛО 8 - ПОЧЕТАК И НАСТАВАК ИГРЕ
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Прекршаји / казне

Ако извођач додирне лопту други пут пре него што је лопту додирнуо 
други играч:
•  индиректан слободан ударац ће се досудити противничкој екипи 

на месту где је прекршај учињен (види Правило 13 - Извођење 
слободног ударца).

За сваки други прекршај у процедури:

• почетни ударац ће се поновити.

Дефиниција спуштања лопте

Спуштање лопте је начин настављања игре после привременог 
прекида, док је лопта у игри, из било ког разлога који није другде 
поменут у Правилима игре.

Процедура

Судија пушта лопту да падне на месту где се налазила у тренутку 
када је игра прекинута, осим ако се то догодило у простору врата, у 
ком случају се лопта спушта на линију врата паралелној попречној 
линији на месту које је најближе месту на коме се лопта налазила 
када је игра заустављена. Игра поново почиње чим лопта додирне 
земљу.

ПРАВИЛО 8 - ПОЧЕТАК И НАСТАВАК ИГРЕ

Ïî÷åòíè óäàðàö

Âðøè ñå æðåá íîâ÷èžåì è åêèïà êî¼à äîáè¼å æðåá îäðåäèžå 

âðàòà êî¼à žå íàïàäàòè ó ïðâîì äåëó óòàêìèöå.

Äðóãî¼ åêèïè ñå äîäåšó¼å ïî÷åòíè óäàðàö óòàêìèöå.

Åêèïà êî¼à ¼å èçàáðàëà âðàòà êî¼à žå íàïàäàòè, ó äðóãîì äåëó 

èìà ïî÷åòíè óäàðàö.

Ó äðóãîì äåëó åêèïå ìåœà¼ó ñòðàíå è íàïàäà¼ó ñóïðîòíà 

âðàòà. 

Äåôèíèöè¼à ïî÷åòíîã óäàðöà

Ïî÷åòíè óäàðàö ¼å ïðîöåäóðà çà ïî÷åòàê óòàêìèöå èëè íàñòàâàê 

èãðå:

Ïîãîäàê ñå ìîæå ïîñòèžè äèðåêòíî èç ïî÷åòíîã óäàðöà. 

íà ïî÷åòêó óòàêìèöå,

ïîñëå ïîñòèãíóòîã ïîãîòêà,

íà ïî÷åòêó äðóãîã äåëà óòàêìèöå,

íà ïî÷åòêó ñâàêîã äåëà ïðîäóæåòêà óòàêìèöå àêî ïîñòî¼è

Ïðîöåäóðà

Ïîñëå ïîñòèãíóòîã ïîãîòêà, ïî÷åòíè óäàðàö èçâîäè äðóãà åêèïà.

ñâè èãðà÷è ñå íàëàçå íà ñîïñòâåíî¼ ïîëîâèíè òåðåíà çà èãðó,

èãðà÷è åêèïå êî¼à íå èçâîäè ïî÷åòíè óäàðàö ìîðà¼ó ñå 

íàëàçèòè íà¼ìàœå íà 9,15 ìåòàðà îä ëîïòå äîê íè¼å ó èãðè, 

ëîïòà ñå ïîñòàâšà íà çåìšó íà ñðåäèøíó òà÷êó, 

ñóäè¼à äà¼å çíàê,

ëîïòà ¼å ó èãðè êàäà ñå óäàðè ñòîïàëîì è ïîìåðè íàïðåä,

èçâîà÷ íå ñìå ïîíîâî äà èãðà ëîïòó äîê ¼å íå äîäèðíå 

äðóãè èãðà÷.

ÏÐÀÂÈËÎ 8 - ÏÎ×ÅÒÀÊ È ÍÀÑÒÀÂÀÊ ÈÃÐÅ

Ïðå ïî÷åòíîã óäàðöà íà ïî÷åòêó óòàêìèöå èëè ïðîäóæåòàêà

Ïðåêðøà¼è / êàçíå

Àêî èçâîà÷ äîäèðíå ëîïòó äðóãè ïóò ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòó äîäèðíóî 

äðóãè èãðà÷:

èíäèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö žå ñå äîñóäèòè ïðîòèâíè÷êî¼ åêèïè 

íà ìåñòó ãäå ¼å ïðåêðøà¼ ó÷èœåí (âèäè Ïðàâèëî 13 – Èçâîåœå 

ñëîáîäíîã óäàðöà).

Çà ñâàêè äðóãè ïðåêðøà¼ ó ïðîöåäóðè:

ïî÷åòíè óäàðàö žå ñå ïîíîâèòè. 

Äåôèíèöè¼à ñïóøòàœà ëîïòå

Ñïóøòàœå ëîïòå ¼å íà÷èí íàñòàâšàœà èãðå ïîñëå ïðèâðåìåíîã 

ïðåêèäà, äîê ¼å ëîïòà ó èãðè, çáîã áèëî êîã ðàçëîãà êî¼è íè¼å äðóãäå 

ïîìåíóò ó Ïðàâèëèìà èãðå. 

Ïðîöåäóðà

Ñóäè¼à ïóøòà ëîïòó äà ïàäíå íà ìåñòó ãäå ñå íàëàçèëà ó òðåíóòêó 

êàäà ¼å èãðà ïðåêèíóòà, îñèì àêî ñå òî äîãîäèëî ó ïðîñòîðó âðàòà, ó 

êîì ñëó÷à¼ó ëîïòà ñå ñïóøòà íà ëèíè¼ó âðàòà ïàðàëåëíó ïîïðå÷íî¼ 

ëèíè¼è íà ìåñò óêî¼å ¼å íà¼áëèæå ìåñòó íà êîìå ñå ëîïòà íàëàçèëà 

êàäà ¼å èãðà çàóñòàâšåíà. Èãðà ïîíîâî ïî÷èœå ÷èì ëîïòà äîäèðíå 

çåìšó. 

ÏÐÀÂÈËÎ 8 - ÏÎ×ÅÒÀÊ È ÍÀÑÒÀÂÀÊ ÈÃÐÅ
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Прекршаји / казне

Лопта се поново спушта:

•  ако је лопту додирнуо играч пре него што је дотакла земљу,
•  ако је лопта напустила терен за игру пошто је додирнула земљу, 

а да је нико од играча није дотакао.

Ако лопта уђе у врата:

•  ако је спуштена лопта ударена директно у врата противника, 
досуђује се ударац са врата

•  ако је спуштена лопта ударена директно у сопствена врата, 
досуђује се ударац из угла за противнички тим.

ПРАВИЛО 8 - ПОЧЕТАК И НАСТАВАК ИГРЕ
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Пред почетак утакмице, екипе, заједно са судијама на челу, излазе на 
терен за игру и поздрављају гледаоце.

Одлука 2

Капитен сваке екипе дужан је да на почетку и завршетку утакмице 
поздрави судију, судије помоћнике и капитена противничке екипе.

Одлука 3

Ако екипа не наступи у одређеном времену за почетак утакмице, 
или не наступи са најмањим бројем играча, судија је обавезан да 
сачека 15 минута од времена утврђеног за почетак. Ако ни за то 
време екипа не наступи или играчи који недостају не дођу, утакмица 
се неће играти, а судија ће о томе поднети извештај. Изузетно, у 
случају да екипа није могла да наступи услед више силе, судија ће 
сачекати и нешто више,али ће водити рачуна да ли утакмица може 
да се заврши на време. Ако се игра више утакмица на истом терену, 
судија је дужан да води рачуна да не доведе у питање одигравање 
следеће утакмице.

Одлука 4

На утакмицама ревијалног карактера или утакмицама које се играју 
у добротворне сврхе, кад у знак почасти почетни ударац не изводи 
играч једне екипе него друго лице, судија ће, кад одређено лице 
изведе почетни ударац, утакмицу прекинути и сачекати да то лице 
напусти терен. Тада ће игра нормално почети почетним ударцем.

ПРАВИЛО 8 - ПОЧЕТАК И НАСТАВАК ИГРЕ
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Лопта ван игре

Лопта је ван игре:

•  Када потпуно пређе попречну линију или уздужну линију било по 
земљи или у ваздуху,

•  Када судија заустави (прекине) игру.

Лопта у игри

Лопта је у игри у свим осталим случајевима,рачунајући и то:
•   Када се одбије у терен за игру пошто је додирнула стуб врата, 

пречку или стубић са угаоном заставицом,
•   Када се одбије у терен за игру пошто је додирнула судију или судију 

помоћника када се нашао на терену за игру.

*  Свака лопта која се одбије у терен за игру пошто је додирнула угаону заставицу, 
стуб врата или пречку остаје у игри.

**  Лопта ван игре.

ПРАВИЛО 9 - ЛОПТА У ИГРИ И ВАН ИГРЕ

Ëîïòà âàí èãðå

Ëîïòà ¼å âàí èãðå:

Êàäà ïîòïóíî ïðåå ïîïðå÷íó ëèíè¼ó èëè óçäóæíó ëèíè¼ó áèëî ïî 

çåìšè èëè ó âàçäóõó,

Êàäà ñóäè¼à çàóñòàâè (ïðåêèíå) èãðó. 

Ëîïòà ó èãðè

Ëîïòà ¼å ó èãðè ó ñâèì îñòàëèì ñëó÷à¼åâèìà óðà÷óíàâà¼óžè è òî: 

Êàäà ñå îäáè¼å ó òåðåí çà èãðó ïîøòî ¼å äîäèðíóëà ñòóá âðàòà, 

ïðå÷êó èëè ñòóáèž ñà óãàîíîì çàñòàâèöîì, 

Êàäà ñå îäáè¼å ó òåðåí çà èãðó ïîøòî ¼å äîäèðíóëà ñóäè¼ó èëè 

ñóäè¼ó ïîìîžíèêà êàäà ñå íàøàî íà òåðåíó çà èãðó. 

*Ëîïòà ó èãðè

*Ñâàêà ëîïòà êî¼à ñå îäáè¼å ó òåðåí çà èãðó ïîøòî ¼å äîäèðíóëà óãàîíó

çàñòàâèöó, ñòóá âðàòà èëè ïðå÷êó îñòà¼å ó èãðè.

**Ëîïòà âàí èãðå.

**Ëîïòà âàí èãðå

ÏÐÀÂÈËÎ 9 - ËÎÏÒÀ Ó ÈÃÐÈ È ÂÀÍ ÈÃÐÅ

Ïîñòèçàœå ïîãîòêà

Ïîãîäàê ¼å ïîñòèãíóò êàäà öåëà ëîïòà ïðåå ïðåêî ïîïðå÷íå ëèíè¼å, 

èçìåó ñòóáîâà âðàòà è èñïîä ïðå÷êå, ïîä óñëîâîì äà ïðå òîãà íè¼å 

ó÷èœåí íèêàêàâ ïðåêðøà¼ îä ñòðàíå åêèïå ó ÷è¼ó êîðèñò ¼å ïîñòèãíóò. 

Ïîáåäíè÷êà åêèïà

Åêèïà êî¼à ïîñòèãíå âåžè áðî¼ ïîãîäàêà çà âðåìå óòàêìèöå ¼å 

ïîáåäíèê. Àêî îáå åêèïå ïîñòèãíó ¼åäíàê áðî¼ ïîãîäàêà, èëè àêî 

íè¼åäàí ïîãîäàê íè¼å ïîñòèãíóò, óòàêìèöà ¼å íåðåøåíà. 

Ïîáåäíè÷êà åêèïà

Êàäà ¼å ïðàâèëèìà òàêìè÷åœà îäðååíî äà ñå ïîñëå íåðåøåíå 

óòàêìèöå èëè íåðåøåíîã ñêîðà ó äâå îäèãðàíå óòàêìèöå (¼åäíà êîä 

êóžå, ¼åäíà íà ñòðàíè) ìîðà äîáèòè ïîáåäíè÷êè òèì, äîçâîšåíå ñó 

ñàìî ñëåäåžå ïðîöåäóðå êî¼å ¼å îäîáðèî Ìåóíàðîäíè Áîðä: 

ïðàâèëî ïîãîäàêà ó ãîñòèìà,

ïðîäóæåöè,

óäàðöè ñà òà÷êå çà êàçíåíè óäàðàö. 

ÏÎÃÎÄÀÊ

ÍÈ£Å ÏÎÃÎÄÀÊ

ÍÈ£Å ÏÎÃÎÄÀÊ

ÍÈ£Å ÏÎÃÎÄÀÊ

ÏÐÀÂÈËÎ 10 - ÏÎÃÎÄÀÊ
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Постизање поготка

Погодак је постигнут када цела лопта пређе преко попречне линије, 
између стубова врата и испод пречке, под условом да пре тога није 
учињен никакав прекршај од стране екипе у чију корист је постигнут.

Победничка екипа

Екипа која постигне већи број погодака за време утакмице је 
победник. Ако обе екипе постигну једнак број погодака, или ако 
ниједан погодак није постигнут, утакмица је нерешена.

Победничка екипа

Када је правилима такмичења одређено да се после нерешене 
утакмице или нерешеног скора у две одигране утакмице (једна код 
куће, једна на страни) мора добити победнички тим, дозвољене су 
само следеће процедуре које је одобрио Међународни Борд:

•  правило погодака у гостима,
•  продужеци,
•  ударци са тачке за казнени ударац.

ГЛТ (гол-линија технологија)

ГЛТ системи се могу користити као потврда и подршка судијској 
одлуци да је погодак постигнут. Употреба ГЛТ система мора да буде 
одобрена правилима сваког појединачног такмичења.

ПРАВИЛО 10 - ПОГОДАК

Ëîïòà âàí èãðå

Ëîïòà ¼å âàí èãðå:

Êàäà ïîòïóíî ïðåå ïîïðå÷íó ëèíè¼ó èëè óçäóæíó ëèíè¼ó áèëî ïî 

çåìšè èëè ó âàçäóõó,

Êàäà ñóäè¼à çàóñòàâè (ïðåêèíå) èãðó. 

Ëîïòà ó èãðè

Ëîïòà ¼å ó èãðè ó ñâèì îñòàëèì ñëó÷à¼åâèìà óðà÷óíàâà¼óžè è òî: 

Êàäà ñå îäáè¼å ó òåðåí çà èãðó ïîøòî ¼å äîäèðíóëà ñòóá âðàòà, 

ïðå÷êó èëè ñòóáèž ñà óãàîíîì çàñòàâèöîì, 

Êàäà ñå îäáè¼å ó òåðåí çà èãðó ïîøòî ¼å äîäèðíóëà ñóäè¼ó èëè 

ñóäè¼ó ïîìîžíèêà êàäà ñå íàøàî íà òåðåíó çà èãðó. 

*Ëîïòà ó èãðè

*Ñâàêà ëîïòà êî¼à ñå îäáè¼å ó òåðåí çà èãðó ïîøòî ¼å äîäèðíóëà óãàîíó

çàñòàâèöó, ñòóá âðàòà èëè ïðå÷êó îñòà¼å ó èãðè.

**Ëîïòà âàí èãðå.

**Ëîïòà âàí èãðå

ÏÐÀÂÈËÎ 9 - ËÎÏÒÀ Ó ÈÃÐÈ È ÂÀÍ ÈÃÐÅ

Ïîñòèçàœå ïîãîòêà

Ïîãîäàê ¼å ïîñòèãíóò êàäà öåëà ëîïòà ïðåå ïðåêî ïîïðå÷íå ëèíè¼å, 

èçìåó ñòóáîâà âðàòà è èñïîä ïðå÷êå, ïîä óñëîâîì äà ïðå òîãà íè¼å 

ó÷èœåí íèêàêàâ ïðåêðøà¼ îä ñòðàíå åêèïå ó ÷è¼ó êîðèñò ¼å ïîñòèãíóò. 

Ïîáåäíè÷êà åêèïà

Åêèïà êî¼à ïîñòèãíå âåžè áðî¼ ïîãîäàêà çà âðåìå óòàêìèöå ¼å 

ïîáåäíèê. Àêî îáå åêèïå ïîñòèãíó ¼åäíàê áðî¼ ïîãîäàêà, èëè àêî 

íè¼åäàí ïîãîäàê íè¼å ïîñòèãíóò, óòàêìèöà ¼å íåðåøåíà. 

Ïîáåäíè÷êà åêèïà

Êàäà ¼å ïðàâèëèìà òàêìè÷åœà îäðååíî äà ñå ïîñëå íåðåøåíå 

óòàêìèöå èëè íåðåøåíîã ñêîðà ó äâå îäèãðàíå óòàêìèöå (¼åäíà êîä 

êóžå, ¼åäíà íà ñòðàíè) ìîðà äîáèòè ïîáåäíè÷êè òèì, äîçâîšåíå ñó 

ñàìî ñëåäåžå ïðîöåäóðå êî¼å ¼å îäîáðèî Ìåóíàðîäíè Áîðä: 

ïðàâèëî ïîãîäàêà ó ãîñòèìà,

ïðîäóæåöè,

óäàðöè ñà òà÷êå çà êàçíåíè óäàðàö. 

ÏÎÃÎÄÀÊ

ÍÈ£Å ÏÎÃÎÄÀÊ

ÍÈ£Å ÏÎÃÎÄÀÊ

ÍÈ£Å ÏÎÃÎÄÀÊ

ÏÐÀÂÈËÎ 10 - ÏÎÃÎÄÀÊ
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ГЛТ гол-линија технологија

ГЛТ системи се могу користити као потврда и подршка судијској одлуци 
да је погодак постигнут. Употреба ГЛТ система мора да буде одобрена 
правилима сваког појединачног такмичења.
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Одређивање победника на утакмицама које се играју по куп систему, 
а завршене су нерешеним резултатом, после регуларног времена 
или одиграних наставака, предвиђених пропозицијама такмичења, 
извршиће се по прописима Међународног Борда - процедура за 
одређивање победника утакмице (87. страна).

Ако се утакмица из става 1 игра под електричним осветљењем, па 
услед квара на електричним инсталацијама, нестане осветљење 
непосредно пред извођење удараца за добијање победника или у 
току извођења тих удараца, а резултат је нерешен при једнаком броју 
изведених удараца (не рачуна се последњи ударац ако је једном од 
учесника то био вишак у односу на противникове изведене ударце) 
победник ће се одлучити жребом.

Жребом руководи судија утакмице, а у пехар или други погодан 
суд се стављају две цедуљице са одвојеним именима тимова. Жреб 
извлачи капитен гостујуће екипе. Победник је екипа чија се цедуљица 
прва извуче из пехара.

Уколико је, при једнаком броју изведених удараца, једна екипа 
постигла више погодака од друге, па је онда настао квар на 
електричним инсталацијама који се није могао отклонити у разумно 
време, победник ће бити екипа која је постигла више погодака.

Разумно време се утврђује највише 45 минута.

ПРАВИЛО 10 - ПОГОДАК
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Офсајд положај

Бити у офсајд положају није само по себи прекршај.

Играч се налази у офсајд положају када:
•  је ближи противничкој попречној линији од лопте и претпоследњег 

противничког играча.

Играч се не налази у офсајд положају када је:
•  на сопственој половини терена, или
•  у истој висини са претпоследњим противничким играчем, или
•  у истој висини са два последња противничка играча.

Прекршај

Играч у офсајд положају се кажњава само ако се, у тренутку када 
је саиграч додирнуо или одиграо лопту, према мишљењу судије, 
активно укључује у игру:
•  Ометањем игре, или
•  Ометањем противника, или
•  Извлачећи предност из овог положаја.

Није прекршај

Није прекршај офсајда када играч прими лопту директно:
•  Из ударца са врата, или
•  Из убацивања, или
•  Из ударца из угла

Прекршаји / казне

За сваки прекршај офсајда, судија досуђује противничкој екипи 
индиректан слободан ударац који треба да буде изведен са места 
где је учињен прекршај (види Правило 13 - Извођење слободног 
ударца).

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука 1.

У погледу пресуђивања офсајда, играч који се налази на средишној 
линији сматра се да се налази на својој половини терена за игру.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД
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Прекршаји и неспортска понашања кажњавају се на следећи начин:

Директан слободан ударац

Директан слободан ударац се досуђује противничком тиму ако играч 
учини било који од седам прекршаја на начин који судија оцењује 
као непажљив, безобзиран или употребом прекомерне снаге:

•  Удари или покуша да удари ногом противника,
•  Саплете или покуша да саплете противника,
•  Скаче на противника,
•  Напада противника,
•  Удари или покуша руком да удари противника,
•  Гура противника,
•  Стартује (уклизава) у противника.

Директан слободан ударац се исто тако досуђује противничком тиму 
ако играч учини било који од следећа три прекршаја:

•  држи противника,
•  пљуне на противника,
•  намерно додирне лопту руком (изузев вратара у сопственом 

казненом простору).

Директан слободан ударац ће се извести са места где се прекршај 
догодио (види Правило 13-извођење слободног ударца).

Казнени ударац

Казнени ударац ће се досудити ако је било који од десет горњих 
прекршаја учинио играч у сопственом казненом простору, без 
обзира на положај лопте, а под условом да је у игри.
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Индиректан слободан ударац

Индиректан слободан ударац ће бити досуђен у корист противничког 
тима уколико вратар унутар свог казненог простора, начини било 
који од следећа четири прекршаја:

•  ако користи више од шест секунди док контролише лопту рукама, 
пре него што је пусти из свог поседа,

•  ако поново додирне лопту рукама пошто се ослободи њеног поседа, 
а да притом лопту није додирнуо било који играч,

•  ако рукама додирне лопту пошто му је исту намерно стопалом 
упутио његов саиграч,

•  ако рукама додирне лопту пошто је прими директно из убацивања 
од стране његовог саиграча.

Индиректан слободан ударац се такође досуђује у корист 
противничког тима, уколико играч, по мишљењу судије:

•  игра на опасан начин,
•  спречава кретање противника,
•  спречава вратара да лопту врати у игру,
•  учини било који прекршај који претходно није споменут у Правилу 

12, због кога је игра прекинута, да би се изрекла опомена или да би 
играч био искључен.

Индиректан ударац ће се извести са места где се прекршај догодио 
(види Правило 13- Извођење слободног ударца).

ПРАВИЛО 12 - ПРЕКРШАЈИ И НЕСПОРТСКА ПОНАШАЊА



66 67

Дисциплинске казне

Жути картон се користи да се покаже играчу, заменику или 
замењеном играчу да је опоменут.

Црвени картон се користи да се покаже играчу, заменику или 
замењеном играчу да је искључен.

Само се играчу, заменику или замењеном играчу може показати 
црвени или жути картон.

Судија има власт да доноси дисциплинске казне од тренутка ступања 
на терен за игру до напуштања терена за игру после последњег 
звиждука.

Играч који се налази на терену или ван терена и учини прекршај за 
опомену или искључење у односу на противника, саиграча, судију, 
судију помоћника или било које лице биће кажњен сагласно природи 
учињеног прекршаја.

Дисциплинске казне

Играч ће бити опоменут и показаће му се жути картон ако учини 
било који од следећих прекршаја:

•  крив због неспортског понашања,
•  негодује речима или покретима,
•  учестало крши Правила игре,
•  одлаже настављање игре,
•  не поштује прописану раздаљину код настављања игре из ударца 

из угла, слободног ударца или убацивања,
•  уђе или поново уђе у терен за игру без судијине дозволе, намерно 

напусти терен за игру без судијине дозволе.

Заменик или замењени играч биће опоменут и показаће му се жути 
картон ако учини било који од следећа три прекршаја:
•  крив због неспортског понашања,
•  негодује речима или покретима,
•  одлаже настављање игре.
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Искључење

Играч, заменик или замењени играч ће бити искључен са терена за 
игру и показаће му се црвени картон ако учини било који од следећих 
седам прекршаја:

•  крив за озбиљан прекршај игре (грубост),
•  крив за насилно (дрско) понашање,
•  пљује противника или неко друго лице,
•  ако противничкој екипи спречи погодак или очигледну прилику 

за погодак, играјући намерно лопту руком (ово се не односи на 
вратара у његовом казненом простору),

•  који противничком играчу, који се креће према противничким 
вратима, спречи очигледну повољну прилику за погодак, 
преркшајем који се кажњава слободним ударцем или казненим 
ударцем,

•  употребљава непристојне, увредљиве или погрдне речи и/или 
гестове,

•  добије другу опомену на истој утакмици.

Играч, заменик или замењени играч који је искључен и показан му 
је црвени картон мора да напусти близину терена за игру и технички 
простор.

ПРАВИЛО 12 - ПРЕКРШАЈИ И НЕСПОРТСКА ПОНАШАЊА
Èñêšó÷åœå

Èãðà÷, çàìåíèê èëè çàìåœåíè èãðà÷ žå áèòè èñêšó÷åí ñà òåðåíà çà 

èãðó è ïîêàçàžå ìó ñå öðâåíè êàðòîí àêî ó÷èíè áèëî êî¼è îä 

ñëåäåžèõ ñåäàì ïðåêðøà¼à: 

êðèâ çà îçáèšàí ïðåêðøà¼ èãðå (ãðóáîñò),

êðèâ çà íàñèëíî (äðñêî) ïîíàøàœå,

ïšó¼å ïðîòèâíèêà èëè íåêî äðóãî ëèöå,

àêî ïðîòèâíè÷êî¼ åêèïè ñïðå÷è ïîãîäàê èëè î÷èãëåäíó ïðèëèêó çà 

ïîãîäàê, èãðà¼óžè íàìåðíî ëîïòó ðóêîì (îâî ñå íå îäíîñè íà 

âðàòàðà ó œåãîâîì êàçíåíîì ïðîñòîðó),

êî¼è ïðîòèâíè÷êîì èãðà÷ó, êî¼è ñå êðåžå ïðåìà ïðîòèâíè÷êèì 

âðàòèìà, ñïðå÷è î÷èãëåäíó ïîâîšíó ïðèëèêó çà ïîãîäàê, 

ïðåðêøà¼åì êî¼è ñå êàæœàâà ñëîáîäíèì óäàðöåì èëè êàçíåíèì 

óäàðöåì,

óïîòðåášàâà íåïðèñòî¼íå, óâðåäšèâå èëè ïîãðäíå ðå÷è è/èëè 

ãåñòîâå,

äîáè¼å äðóãó îïîìåíó íà èñòî¼  óòàêìèöè.

Èãðà÷, çàìåíèê èëè çàìåœåíè èãðà÷ êî¼è ¼å èñêšó÷åí è ïîêàçàí ìó ¼å 

öðâåíè êàðòîí ìîðà äà íàïóñòè áëèçèíó òåðåíà çà èãðó è òåõíè÷êè 

ïðîñòîð. 

Îäëóêå Ôóäáàëñêîã ñàâåçà Ñðáè¼å

Îäëóêà 1

Îïàñíà èãðà íà ñîïñòâåíó øòåòó, êàæœàâà ñå îíäà àêî, ïî 

ñóäè¼èíîì ìèøšåœó, ñàìîì òîì èãðà÷ó ïðåòè îïàñíîñò ïðè 

ïîêóøà¼ó äà ëîïòó óäàðè ãëàâîì. Ó òàêâîì ñëó÷à¼ó ñóäè¼à žå 

äîñóäèòè èíäèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö ó êîðèñò

ïðîòèâíè÷êå åêèïå. Îâî ñå íåžå ïðèìåœèâàòè íà âðàòàðà 

êàäà ñå áàöà ðóêàìà íàïðåä äà áè óõâàòèî ëîïòó. 
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Опасна игра на сопствену штету, кажњава се онда ако, по судијином 
мишљењу, самом том играчу прети опасност при покушају да лопту 
удари главом. У таквом случају судија ће досудити индиректан 
слободан ударац у корист противничке екипе. Ово се неће 
примењивати на вратара када се баца рукама напред да би ухватио 
лопту.
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Врсте слободних удараца

Слободни ударци су директни или индиректни.

Директан слободан ударац

Лопта улази у врата

•  ако лопта директно уђе у противничка врата погодак се признаје,
•  ако је из директног слободног ударца лопта директно упућена у 

сопствена врата, досудиће се ударац из угла за противнички тим.

Индиректан слободан ударац

Знак судије

Судија означава индиректан ударац дизањем своје руке горе, изнад 
главе. Он ће задржати своју руку у том положају док се ударац не 
изведе и док лопта не додирне другог играча или изађе из игре.

Лопта улази у врата

Погодак се може признати само ако лопта касније додирне другог 
играча пре него што уђе у врата:

•  ако је индиректни слободни ударац упућен директно у противничка 
врата, досудиће се ударац са врата,

•  ако је индиректни слободан ударац упућен директно у сопствена 
врата, досудиће се ударац из угла за противнички тим.

Процедура

Код слободних директних удараца као и слободних индиректних 
удараца, у тренутку извођења, лопта мора бити непокретна и 
извођач не сме поново да је додирне док је други играч не додирне.

ПРАВИЛО 13 - СЛОБОДНИ УДАРЦИ



70 71

Извођење слободног ударца (врши се стопалом)

Слободан ударац у казненом простору

Директан или индиректан слободан ударац у корист одбрамбене 
екипе:
•  сви играчи противничке екипе налазиће се најмање 9,15 метара од 

лопте,
•  сви играчи противничке екипе налазиће се изван казненог простора 

док лопта не буде у игри,
•  лопта је у игри чим је директно изашла из казненог простора у 

терен за игру,
•  слободан ударац досуђен у простору врата изводи се са било ког 

места у том простору.

Индиректан слободан ударац за нападајућу екипу

•  сви противнички играчи најмање 9,15 метара од лопте док лопта не 
буде у игри, осим ако се налазе на попречној линији између стубова 
врата,

•  лопта је у игри када се удари стопалом и помери,
•  индиректан слободан ударац досуђен у простору врата изводи се 

са линије простора врата која је паралелна попречној линији са 
места које је најближе месту где се прекршај догодио.

Слободан ударац ван казненог простора

•  сви противнички играчи су 9,15 метара од лопте док лопта не буде 
у игри,

•  лопта је у игри када се удари стопалом и помери,
•  слободан ударац се изводи са места где је прекршај направљен или 

са места на коме се налазила лопта када је игра заустављена.
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Прекршаји / казне

Ако, када се слободан ударац изводи, противник не поштује 
прописану раздаљину;
•  ударац се понавља.

Ако, из слободног ударца који изводи одбрамбена екипа у 
сопственом казненом простору, лопта није директно упућена у игру:
•  ударац се понавља.

Слободан ударац изводи други играч осим вратара

Ако, пошто је лопта у игри, извођач други пут удари лопту (осим 
намерно рукама) пре него што је лопту додирнуо други играч:
•  досудиће се индиректан слободан ударац у корист противничке 

екипе, који ће се извести са места где се прекршај догодио (види 
Правило 13 - Извођење слободног ударца).

Ако, пошто је лопта у игри, извођач намерно додирне лопту руком 
пре него што је лопту додирнуо други играч:
•  директан слободан ударац ће се досудити у корист противничке 

екипе који ће се извести са места где се прекршај догодио (види 
Правило 13 - Извођење слободног ударца).

•  казнени ударац ће се досудити ако се прекршај догодио у казненом 
простору прекршитеља.
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Прекршаји / казне

Слободан ударац изводи вратар

Ако, пошто је лопта у игри, вратар додирне лопту други пут (осим 
својим рукама), пре него што је лопту додирнуо други играч:

•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противнички тим 
који ће се извести са места где се прекршај догодио (види Правило 
13-Извођење слободног ударца).

Ако, пошто је лопта у игри, вратар намерно додирне лопту руком пре 
него што је лопту додирнуо други играч:

•  директан слободни ударац ће се досудити за противничку екипу 
ако је прекршај учињен ван вратаревог казненог простора и биће 
изведен са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - 
Извођење слободног ударца).

•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противнички тим 
ако је прекршај учињен у вратаревом казненом простору и ударац 
ће се извести са места где је прекршај направљен (види Правило 
13- Извођење слободног ударца).
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Прекршаји / казне

Казнени ударац ће се досудити против екипе која у сопственом 
казненом простору, и док је лопта у игри, учини један од десет 
прекршаја за које се досуђује директан слободан ударац.
Погодак се може постићи директно из казненог ударца.
Дозвољава се додатно време да се казнени ударац изведе на крају 
сваке половине или на крају сваког дела код продужења утакмице.

Положај лопте и играча

Лопта:
•  постављена на тачку за казнени ударац.

Играч који изводи казнени ударац:
•  јасно идентификован.

Вратар екипе која се брани:
•  остаје на својој попречној линији, лицем према извођачу, 

између стубова врата док се лопта не удари.

Сви остали играчи осим извођача се налазе:
•  у границама терена за игру,
•  изван казненог простора,
•  иза тачке за казнени ударац,
•  најмање 9,15 метара од тачке за казнени ударац.
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Извођење

Пошто су играчи заузели своје положаје сагласно Правилу, судија 
даје знак за извођење казненог ударца.

•  извођач казненог ударца стопалом упућује лопту напред,
•  он нема право други пут да игра лоптом док је не додирне 

други играч,
•  лопта је у игри када се удари и помери напред.

Када се казнени ударац изводи за време нормалног тока игре или у 
времену које је продужено у првој половини или на крају утакмице 
ради извођења или поновног извођења казненог ударца, погодак 
је постигнут ако, пре него што лопта пређе између стубова и испод 
пречке:

•  лопта удари један или оба стуба врата и/или пречку и/или 
вратара.
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Прекршаји / казне

Ако судија да знак за извођење казненог ударца и, пре него што 
је лопта у игри, догоди се једна од следећих ситуација:

Играч који изводи казнени ударац прекрши Правила игре:
•  судија ће допустити извођење,
•  ако лопта уђе у врата, ударац се понавља,
•  ако лопта не уђе у врата, судија зауставља игру и утакмицу 

наставља индиректним слободним ударцем за одбрамбени 
тим са места где је прекршај учињен.

Вратар прекрши Правила игре
•  судија ће допустити извођење,
•  ако лопта уђе у врата, погодак се признаје,
•  ако лопта не уђе у врата, ударац се понавља.

Саиграч извођача крши Правила игре:
•  судија ће допустити извођење ударца,
•  ако лопта уђе у врата, ударац се понавља,
•  ако лопта не уђе у врата, судија зауставља игру и утакмицу 

наставља индиректним слободним ударцем за одбрамбени 
тим са места где је прекршај учињен.

Саиграч вратара крши Правила игре
•  судија допушта извођење ударца,
•  ако лопта уђе у врата, погодак се признаје,
•  ако лопта не уђе у врата, ударац поновити.

Један или више играча одбрамбене и нападајуће екипе прекрше 
Правила игре:

•  ударац поновити.

ПРАВИЛО 14 - КАЗНЕНИ УДАРАЦ
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Прекршаји / казне

Ако, пошто је казнени ударац изведен:

Извођач ударца додирне лопту други пут (изузев својом руком) пре 
него што је лопту додирнуо други играч:

•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку 
екипу који ће се извести са места где се прекршај догодио 
(види Правило 13- Извођење слободног ударца).

Извођач ударца намерно додирне лопту руком пре него што је лопту 
додирнуо други играч:

•  директан слободан ударац ће се досудити за противничку 
екипу који ће се извести са места где је прекршај направљен 
(види Правило 13- Извођење слободног ударца).

Лопта је дотакла страно лице на својој путањи:

• ударац поновити.

Лопта се одбије у терен за игру од вратара, пречке или стуба врата и 
тада је додирне страно тело:

•  судија зауставља игру,
•  игру поново наставити спуштањем лопте на месту где је 

додирнула страно тело, осим ако се то догодило у простору 
врата у ком случају судија спушта лопту на линији простора 
врата паралелној попречној линији на најближем месту на 
коме се затекла лопта када је игра заустављена.

ПРАВИЛО 14 - КАЗНЕНИ УДАРАЦ
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Убацивање је начин за наставак игре.

Убацивање се досуђује противничкој екипи у односу на играча који 
је последњи додирнуо лопту када је цела лопта прешла уздужну 
линију било по земљи или у ваздуху.

Из убацивања се не може директно постићи погодак.

Извођење

Извођач у тренутку ослобађања лопте:

•  лицем према терену,
•  делом оба стопала било на уздужној линији било на земљи са 

стране уздужне линије,
•  држање лопте обема рукама,
•  убацивање лопте отпозади изнад главе,
•  лопта се убацује са места где је напустила терен за игру.

Сви противнички играчи морају се налазити најмање 2 метра од 
места где се врши убацивање.

Лопта је у игри од тренутка када уђе у терен за игру.

После убацивање, извођач не сме поново да додирне лопту док је не 
додирне други играч.

ПРАВИЛО 15 - УБАЦИВАЊЕ

Èçâîåœå

Óáàöèâàœå ¼å íà÷èí çà íàñòàâàê èãðå.

Óáàöèâàœå ñå äîñóó¼å ïðîòèâíè÷êî¼ åêèïè ó îäíîñó íà èãðà÷à êî¼è ¼å 

ïîñëåäœè äîäèðíóî ëîïòó êàäà ¼å öåëà ëîïòà ïðåøëà óçäóæíó 

ëèíè¼ó áèëî ïî çåìšè èëè ó âàçäóõó. 

Èç óáàöèâàœà ñå íå ìîæå äèðåêòíî ïîñòèžè ïîãîäàê. 

ëèöåì ïðåìà òåðåíó,

äåëîì îáà ñòîïàëà áèëî íà óçäóæíî¼ ëèíè¼è áèëî íà çåìšè ñà 

ñòðàíå óçäóæíå ëèíè¼å,

äðæàœå ëîïòå îáåìà ðóêàìà,

óáàöèâàœå ëîïòå îä ïîçàäè èçíàä ãëàâå,

ëîïòà ñå óáàöó¼å ñà ìåñòà ãäå ¼å íàïóñòèëà òåðåí çà èãðó.

Èçâîà÷ ó òðåíóòêó îñëîáààœà ëîïòå:

Ñâè ïðîòèâíè÷êè èãðà÷è ìîðà¼ó ñå íàëàçèòè íà¼ìàœå 2 ìåòðà îä 

ìåñòà ãäå ñå âðøè óáàöèâàœå.

Ëîïòà ¼å ó èãðè îä òðåíóòêà êàäà óå ó òåðåí çà èãðó.

Ïîñëå óáàöèâàœå, èçâîà÷ íå ñìå ïîíîâî äà äîäèðíå ëîïòó äîê ¼å 

íå äîäèðíå äðóãè èãðà÷. 

ÏÐÀÂÈËÎ 15 - ÓÁÀÖÈÂÀŒÅ

Ïðåêðøà¼è / êàçíå

èíäèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö žå ñå äîñóäèòè çà ïðîòèâíè÷êó 

åêèïó,êî¼è žå ñå èçâåñòè ñà ìåñòà ãäå ¼å íàïðàâšåí ïðåêðøà¼ 

(âèäè Ïðàâèëî 13- Èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà). 

Óáàöèâàœå âðøè èãðà÷ îñèì âðàòàðà 

Àêî, ïîøòî ¼å ëîïòà ó èãðè, èçâîà÷ äðóãè ïóò äîäèðíå ëîïòó (èçóçåâ 

ðóêàìà) ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòó äîòàêàî äðóãè èãðà÷: 

äèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö žå ñå äîñóäèòè çà ïðîòèâíè÷êó åêèïó 

êî¼è žå ñå èçâåñòè ñà ìåñòà ãäå ¼å íàïðàâšåí ïðåêðøà¼ (âèäè 

Ïðàâèëî 13- Èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà).

êàçíåíè óäàðàö žå ñå äîñóäèòè àêî ñå ïðåêðøà¼ äîãîäèî ó 

ñîïñòâåíîì êàçíåíîì ïðîñòîðó.  

Àêî, ïîøòî ¼å ëîïòà ó èãðè, èçâîà÷ íàìåðíî ðóêîì äîäèðíå ëîïòó 

ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòó äîòàêàî äðóãè èãðà÷:

ÏÐÀÂÈËÎ 15 - ÓÁÀÖÈÂÀŒÅ
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Прекршаји / казне

Убацивање врши играч осим вратара

Ако, пошто је лопта у игри, извођач други пут додирне лопту (изузев 
рукама) пре него што је лопту дотакао други играч:

•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку 
екипу,који ће се извести са места где је направљен прекршај (види 
Правило 13- Извођење слободног ударца).

Ако, пошто је лопта у игри, извођач намерно руком додирне лопту 
пре него што је лопту дотакао други играч:

•  директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу 
који ће се извести са места где је направљен прекршај (види 
Правило 13- Извођење слободног ударца).

•  казнени ударац ће се досудити ако се прекршај догодио у 
сопственом казненом простору.

ПРАВИЛО 15 - УБАЦИВАЊЕ
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Убацивање врши вратар

Ако, пошто је лопта у игри, вратар додирне лопту други пут (изузев 
својим рукама) пре него што лопту додирне други играч:

•  индиректан слободни ударац ће се досудити за противничку 
екипу који ће се извести са места где је направљен прекршај (види 
Правило 13- Извођење слободног ударца).

Ако, пошто је лопта у игри, вратар намерно руком додирне лопту пре 
него што је лопту дотакао други играч:

•  директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу ако 
се прекршај догодио ван казненог простора, а извешће се са места 
где се прекршај догодио (види Правило 13- Извођење слободног 
ударца).

•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку 
екипу ако се прекршај догодио у вратаревом казненом простору, 
а извешће се са места где се прекршај догодио (види Правило 13 - 
Извођење слободног ударца).

Ако противник неспортски омета или спречава извођача:

•  кажњава се опоменом због неспортског понашања и показаће му 
се жути картон.

За све остале прекршаје овог Правила:
• убацивање врши играч противничке екипе.

ПРАВИЛО 15 - УБАЦИВАЊЕ
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Ударац са врата је начин наставка игре.

Ударац са врата се досуђује када цела лопта коју је последњи 
додирнуо играч нападајуће стране, пређе преко попречне линије 
било по земљи било у ваздуху, а да није постигнут погодак сагласно 
Правилу 10.

Погодак се може постићи директно из ударца са врата али само у 
противничка врата.

Извођење

•  лопта се упућује стопалом са било ког места у простору врата од 
стране играча бранеће екипе,

•  противнички играчи морају остати ван казненог простора док 
лопта не буде у игри,

•  извођач не сме други пут да игра лоптом док је не дотакне други 
играч,

•  лопта је у игри када је директно упућена ван казненог простора.

Прекршаји / казне

Ако лопта није директно упућена у игру ван казненог простора:
•  ударац са врата се понавља.

Ударац са врата изводи саиграч вратара

Ако, пошто је лопта у игри, извођач додирне лопту други пут (изузев 
својим рукама) пре него што је лопту дотакао други играч:

•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку 
екипу који ће се извести са места где је направљен прекршај (види 
Правило 13- Извођење слободног ударца).

ПРАВИЛО 16 - УДАРАЦ СА ВРАТА
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Ако, пошто је лопта у игри, извођач намерно дотакне лопту руком
пре него што је лопту додирнуо други играч:
•  директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу 

који ће се извести са места где је направљен прекршај (види 
Правило 13 - Извођење слободног ударца).

•  казнени ударац ће се досудити ако је прекршај учињен у 
извођачевом казненом простору.

Ударац са врата изводи вратар

Ако, пошто је лопта у игри, вратар додирне лопту други пут (изузев
својим рукама) пре него што је лопту дотакао други играч:
•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу 

који ће се извести са места где се прекршај догодио (види Правило 
13-извођење слободног ударца).

Ако, пошто је лопта у игри, вратар намерно дотакне лопту рукама, 
пре него што је лопту дотакао други играч:

•  директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу ако 
је прекршај учињен ван казненог простора, а ударац ће се извести 
са места где се прекршај догодио (види Правило 13- Извођење 
слободног ударца).

•  индиректан слободан ударац ће се досудити противничкој екипи 
ако је прекршај учињен у вратаревом казненом простору, а ударац 
ће се извести са места где је направљен прекршај (види Правило 
13- Извођење слободног ударца).

За остале прекршаје овог Правила:

•  ударац се понавља

ПРАВИЛО 16 - УДАРАЦ СА ВРАТА
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Ударац из угла је начин наставка игре.

Ударац из угла се досуђује када цела лопта коју је последњи додирнуо 
играч одбрамбене екипе, пређе преко попречне линије, било по 
земљи, било у ваздуху, а да није постигнут погодак сагласно Правилу 
10.

Из ударца из угла може се директно постићи погодак, али у 
противничка врата.

Извођење

•  лопта се поставља у угаони лук који је најближи месту где је лопта 
прешла попречну линију,

•  копље са заставицом на углу терена не сме се померати, противнички 
играчи се морају налазити најмање 9,15 метара од угаоног лука док 
лопта не буде у игри,

•  лопту стопалом упућује играч нападачке екипе,
•  лопта је у игри када се удари и помери, извођач не сме други пут да 

игра лопту све док је не додирне други играч.

ПРАВИЛО 17 - УДАРАЦ ИЗ УГЛА

äèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö žå ñå äîñóäèòè çà ïðîòèâíè÷êó åêèïó 

êî¼è žå ñå èçâåñòè ñà ìåñòà ãäå ¼å íàïðàâšåí ïðåêðøà¼ (âèäè 

Ïðàâèëî 13 – Èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà). 

êàçíåíè óäàðàö žå ñå äîñóäèòè àêî ¼å ïðåêðøà¼ ó÷èœåí ó 

èçâîà÷åâîì êàçíåíîì ïðîñòîðó. 

èíäèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö žå ñå äîñóäèòè çà ïðîòèâíè÷êó 

åêèïó êî¼è žå ñå èçâåñòè ñà ìåñòà ãäå ñå ïðåêðøà¼ äîãîäèî (âèäè 

Ïðàâèëî 13-èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà).

Óäàðàö ñà âðàòà èçâîäè âðàòàð 

Çà îñòàëå ïðåêðøà¼å îâîã Ïðàâèëà:

óäàðàö ñå ïîíàâšà 

Àêî, ïîøòî ¼å ëîïòà ó èãðè, èçâîà÷ íàìåðíî äîòàêíå ëîïòó ðóêîì 

ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòó äîäèðíóî äðóãè èãðà÷:

Àêî, ïîøòî ¼å ëîïòà ó èãðè, âðàòàð äîäèðíå ëîïòó äðóãè ïóò (èçóçåâ 

ñâî¼èì ðóêàìà) ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòó äîòàêàî äðóãè èãðà÷:

äèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö žå ñå äîñóäèòè çà ïðîòèâíè÷êó åêèïó 

àêî ¼å ïðåêðøà¼ ó÷èœåí âàí êàçíåíîã ïðîñòîðà, à óäàðàö žå ñå 

èçâåñòè ñà ìåñòà ãäå ñå ïðåêðøà¼ äîãîäèî (âèäè Ïðàâèëî 13-

Èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà).

èíäèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö žå ñå äîñóäèòè ïðîòèâíè÷êî¼ åêèïè 

àêî ¼å ïðåêðøà¼ ó÷èœåí ó âðàòàðåâîì êàçíåíîì ïðîñòîðó, à 

óäàðàö žå ñå èçâåñòè ñà ìåñòà ãäå ¼å íàïðàâšåí ïðåêðøà¼ (âèäè 

Ïðàâèëî 13- Èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà). 

Àêî, ïîøòî ¼å òà ó èãðè, âðàòàð íàìåðíî äîòàêíå ëîïòó ðóêàìà, ïðå 

íåãî øòî ¼å ëîïòó äîòàêàî äðóãè èãðà÷:

Óäàðàö èç óãëà ¼å íà÷èí íàñòàâêà èãðå.

Óäàðàö èç óãëà ñå äîñóó¼å êàäà öåëà ëîïòà êî¼ó ¼å ïîñëåäœè 

äîäèðíóî èãðà÷ îäáðàìáåíå åêèïå, ïðåå ïðåêî ïîïðå÷íå ëèíè¼å, 

áèëî ïî çåìšè, áèëî ó âàçäóõó, à äà íè¼å ïîñòèãíóò ïîãîäàê ñàãëàñíî 

Ïðàâèëó 10. 

Èç óäàðöà èç óãëà ìîæå ñå äèðåêòíî ïîñòèžè ïîãîäàê, àëè ó 

ïðîòèâíè÷êà âðàòà. 

ëîïòà ñå ïîñòàâšà ó óãàîíè ëóê êî¼è ¼å íà¼áëèæè ìåñòó ãäå ¼å ëîïòà 

ïðåøëà ïîïðå÷íó ëèíè¼ó,

êîïšå ñà çàñòàâèöîì íà óãëó òåðåíà íå ñìå ñå ïîìåðàòè,

ïðîòèâíè÷êè èãðà÷è ñå ìîðà¼ó íàëàçèòè íà¼ìàœå 9,15 ìåòàðà îä 

óãàîíîã ëóêà äîê ëîïòà íå áóäå ó èãðè,

ëîïòó ñòîïàëîì óïóžó¼å èãðà÷ íàïàäà÷êå åêèïå,

ëîïòà ¼å ó èãðè êàäà ñå óäàðè è ïîìåðè,

èçâîà÷ íå ñìå äðóãè ïóò äà èãðà ëîïòó ñâå äîê ¼å íå äîäèðíå äðóãè 

èãðà÷. 

Èçâîåœå

ÏÐÀÂÈËÎ 17 - ÓÄÀÐÀÖ ÈÇ ÓÃËÀ
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Прекршаји / казне

Ударац из угла изводи саиграч вратара

Ако, пошто је лопта у игри, извођач додирне лопту други пут (изузев 
својим рукама) пре него што је лопту дотакао други играч:
•  индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку 

екипу који ће се извести са места где је направљен прекршај (види 
Правило 13 - Извођење слободног ударца).

Ако, пошто је лопта у игри, извођач намерно дотакне лопту руком 
пре него што је лопту додирнуо други играч:

•  директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу, 
који ће се извести са места где је прекршај направљен ( види 
Правило 13- Извођење слободног ударца).

•  казнени ударац ће се досудити ако је прекршај учињен у 
извођачевом казненом простору.

ПРАВИЛО 17 - УДАРАЦ ИЗ УГЛА
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Ударац из угла изводи вратар

Ако, пошто је лопта у игри, вратар додирне лопту други пут (изузев 
својим рукама) пре него што је лопту дотакао други играч:
•  Индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу 

који ће се извести са места где се прекршај догодио (види Правило 
13- Извођење слободног ударца).

Ако, пошто је лопта у игри, вратар намерно дотакне лопту руком, пре 
него што је лопту дотакао други играч:

•  Директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу 
ако је прекршај учињен ван вратаревог казненог простора, а ударац 
ће се извести са места где се прекршај догодио (види Правило 13- 
Извођење слободног ударца).

•  Индиректан слободни ударац ће се досудити противничкој екипи 
ако је прекршај учињен у вратаревом казненом простору, а ударац 
ће се извести са места где је направљен прекршај (види Правило 
13- Извођење слободног ударца).

За све остале прекршаје овог Правила:
•  Ударац из угла се понавља.

ПРАВИЛО 17 - УДАРАЦ ИЗ УГЛА
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Одлуке Фудбалског савеза Србије

Одлука1

Приликом изградње игралишта нарочито треба водити рачуна да се 
обезбеди довољан простор за несметано извођење удараца из угла.

Одлука 2

Судија не сме допустити да играчи померају заставице на угловима 
приликом извођења ударца из угла. Он је дужан да опомене сваког 
играча који би намерно померио заставицу. У поновљеном случају 
судија ће га искључити из игре.

ПРАВИЛО 17 - УДАРАЦ ИЗ УГЛА
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Погоци постигнути на страни, продужеци и ударци са тачке за 
казнени ударац су три начина за одређивање победника када 
правила такмичења захтевају да се добије победник утакмице која је 
завршена нерешено.

Погоци на страни

Правила такмичења могу прописати да када екипе играју утакмицу 
„код куће и на страни“, а укупан резултат после друге утакмице буде 
нерешен, да се погоци постигнути на страни рачунају двоструко.

Продужеци

Правила такмичења могу прописати да се одигра продужетак у два 
једнака дела, сваки део највише 15 минута. Услов из Правила 8 се 
морају применити.

Ударци на врата са тачке за казнени ударац 

Процедура

•  судија бира врата на којим ће се изводити ударци;
•  судија баца новчић и екипа чији капитен добије жреб одлучује да ли 

ће први или други изводити ударац;
•  судија бележи извођење сваког ударца;
•  обе екипе, поштујући ниже наведене одредбе, изводе пет удараца;
•  ударци се изводе наизменично;
•  ако пре него што свака екипа изведе по пет удараца, једна од њих 

постигне више погодака од друге, која их из пет удараца не може 
достићи, извођење удараца се завршава;

•  ако, пошто су обе екипе извеле својих пет удараца, обе постигну 
једнак број погодака или не постигну ни један, извођење удараца 
се наставља по истом реду, све док, при истом броју покушаја, једна 
екипа не постигне погодак више од друге;

ПОБЕДНИКА УТАКМИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ



88 89

•  Ако се вратар, за време извођења ових удараца, повреди и не може 
да настави игру, може бити замењен уписаним замеником, уколико 
његова екипа није искористила максималан број Правилником 
такмичења дозвољених замена;

•  Изузимајући претходни случај, само играчи присутни на терену 
за игру на крају утакмице, укључујући и продужетке ако се играју, 
имају право да учествују у извођењу удараца на врата са тачке за 
казнени ударац;

•  Сваки ударац изводи други играч и тек када сви одређени играчи 
изведу први ударац, један између њих може да изведе свој други 
ударац;

•  Сваки одређени играч може у сваком моменту да замени вратара за 
време извођења ових удараца;

•  Једино одређени играчи и судија, судије помоћници и четврти 
судија имају право да остану на терену за игру за време извођења 
удараца на врата;

•  Сви играчи, изузев онога који изводи ударац и два вратара, док се 
изводе ударци, морају остати у средишном кругу на терену за игру;

•  Вратар саиграча извођача ударца на врата мора да остане у терену 
за игру са спољне стране казненог простора у коме се изводе ови 
ударци и то на месту пресека попречне линије и линије казненог 
простора;

•  Уколико овим одредбама није друкчије прописано, за остале 
случајеве примењиваће се Правила игре и Одлука Међународног 
Борда, која се односи на извођење удараца на врата;

•  Ако на крају утакмице, а пре него што се започне са извођењем 
казнених удараца, једна од екипа има већи број играча од 
противника, тај број мора бити смањен до броја играча који има 
противник, а капитен је обавезан да обавести судију о имену и 
броју дреса играча који не учествује у извођењу ударца. Било који 
играч који је на овај начин удаљен, не може учествовати у извођењу 
казнених удараца;

•  Пре почетка извођења удараца, судија ће се постарати да једнак 
број играча обе екипе буде у средишном кругу и они су ти који ће 
изводити ове ударце.

ПОБЕДНИКА УТАКМИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
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ПОБЕДНИКА УТАКМИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ

Àêî ñå âðàòàð, çà âðåìå èçâîåœà îâèõ óäàðàöà, ïîâðåäè è íå 

ìîæå äà íàñòàâè èãðó, ìîæå áèòè çàìåœåí óïèñàíèì çàìåíèêîì, 

óêîëèêî œåãîâà åêèïà íè¼å èñêîðèñòèëà ìàêñèìàëàí áðî¼ 

Ïðàâèëíèêîì òàêìè÷åœà äîçâîšåíèõ çàìåíà;

Èçóçèìà¼óžè ïðåòõîäíè ñëó÷à¼, ñàìî èãðà÷è ïðèñóòíè íà òåðåíó çà 

èãðó íà êðà¼ó óòàêìèöå, óêšó÷ó¼óžè è ïðîäóæåòêå àêî ñå èãðà¼ó, 

èìà¼ó ïðàâî äà ó÷åñòâó¼ó ó èçâîåœó óäàðàöà íà âðàòà ñà òà÷êå çà 

êàçíåíè óäàðàö;

Ñâàêè óäàðàö èçâîäè äðóãè èãðà÷ è òåê êàäà ñâè îäðååíè èãðà÷è 

èçâåäó ïðâè óäàðàö, ¼åäàí èçìåó œèõ ìîæå äà èçâåäå ñâî¼ äðóãè 

óäàðàö;

Ñâàêè îäðååíè èãðà÷ ìîæå ó ñâàêîì ìîìåíòó äà çàìåíè âðàòàðà 

çà âðåìå èçâîåœà îâèõ óäàðàöà;

£åäèíî îäðååíè èãðà÷è è ñóäè¼à, ñóäè¼å ïîìîžíèöè è ÷åòâðòè 

ñóäè¼à èìà¼ó ïðàâî äà îñòàíó íà òåðåíó çà èãðó çà âðåìå èçâîåœà 

óäàðàöà íà âðàòà;*

Ñâè èãðà÷è, èçóçåâ îíîãà êî¼è èçâîäè óäàðàö è äâà âðàòàðà, äîê ñå 

èçâîäå óäàðöè, ìîðà¼ó îñòàòè ó ñðåäèøíîì êðóãó íà òåðåíó çà 

èãðó;

Âðàòàð ñàèãðà÷à èçâîà÷à óäàðöà íà âðàòà ìîðà äà îñòàíå ó 

òåðåíó çà èãðó ñà ñïîšíå ñòðàíå êàçíåíîã ïðîñòîðà ó êîìå ñå 

èçâîäå îâè óäàðöè è òî íà ìåñòó ïðåñåêà ïîïðå÷íå ëèíè¼å è ëèíè¼å 

êàçíåíîã ïðîñòîðà;

Óêîëèêî îâèì îäðåäáàìà íè¼å äðóê÷è¼å ïðîïèñàíî, çà îñòàëå 

ñëó÷à¼åâå ïðèìåœèâàžå ñå Ïðàâèëà èãðå è Îäëóêà Ìåóíàðîäíîã 

Áîðäà, êî¼à ñå îäíîñè íà èçâîåœå óäàðàöà íà âðàòà;

Àêî íà êðà¼ó óòàêìèöå, à ïðå íåãî øòî ñå çàïî÷íå ñà èçâîåœåì 

êàçíåíèõ óäàðàöà, ¼åäíà îä åêèïà èìà âåžè áðî¼ èãðà÷à îä 

ïðîòèâíèêà, òà¼ áðî¼ ìîðà áèòè ñìàœåí äî áðî¼à èãðà÷à êî¼è èìà 

ïðîòèâíèê, à êàïèòåí ¼å îáàâåçàí äà îáàâåñòè ñóäè¼ó î èìåíó è 

áðî¼ó äðåñà èãðà÷à êî¼è íå ó÷åñòâó¼å ó èçâîåœó óäàðöà. Áèëî êî¼è 

èãðà÷ êî¼è ¼å íà îâà¼ íà÷èí óäàšåí, íå ìîæå ó÷åñòâîâàòè ó 

èçâîåœó êàçíåíèõ óäàðàöà;

Ïðå ïî÷åòêà èçâîåœà óäàðàöà, ñóäè¼à žå ñå ïîñòàðàòè äà ¼åäíàê 

áðî¼ èãðà÷à îáå åêèïå áóäå ó ñðåäèøíîì êðóãó è îíè ñó òè êî¼è žå 

èçâîäèòè îâå óäàðöå. 
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Технички простор се односи на утакмице које се играју на стадионима 
који имају места за седење за технички штаб и заменике као што је 
ниже описано.

Технички простори се, од једног до другог стадиона, могу 
разликовати, на пример у величини или локацији, али следеће 
одредбе сви испуњавају:

•  Технички простор се протеже по један метар са сваке стране клупе 
за седење и напред до на један метар до уздужне линије,

•  Препоручује се да се изврши обележавање техничког простора,
•  Број лица која се могу налазити у техничком простору одређују 

правила такмичења.*
•  Лица овлашћена да заузму места у техничком простору морају 

бити идентификована пре почетка утакмице сагласно правилима 
такмичења.

•  Само једно лице је овлашћено да у исто време даје тактичка упутства 
из техничког простора,

•  Тренер и друга службена лица морају да остану у техничком простору 
изузев у посебним околностима, на пример: физиотерапеут или 
лекар који мора да уђе у терен за игру да би прегледао повређеног 
играча уз дозволу судије,

•  Тренер и остала лица у техничком простору морају се одговорно 
понашати.

ТЕХНИЧКИ ПРОСТОР

Òåõíè÷êè ïðîñòîð ñå îäíîñè íà óòàêêìèöå êî¼å ñå èãðà¼ó íà 

ñòàäèîíèìà êî¼è èìà¼ó ìåñòà çà ñåäåœå çà òåõíè÷êè øòàá è 

çàìåíèêå êàî øòî ¼å íèæå îïèñàíî.

Òåõíè÷êè ïðîñòîð ñå, îä ¼åäíîã äî äðóãîã ñòàäèîíà, ìîãó 

ðàçëèêîâàòè, íà ïðèìåð ó âåëè÷èíè èëè ëîêàöè¼è, àëè ñëåäåžå 

îäðåäáå ñâè èñïóœàâà¼ó: 

Òåõíè÷êè ïðîñòîð ñå ïðîòåæå ïî ¼åäàí ìåòàð ñà ñâàêå ñòðàíå 

êëóïå çà ñåäåœå è íàïðåä äî íà ¼åäàí ìåòàð äî óçäóæíå ëèíè¼å, 

Ïðåïîðó÷ó¼å ñå äà ñå èçâðøè îáåëåæàâàœå òåõíè÷êîã ïðîñòîðà,

Áðî¼ ëèöà êî¼à ñå ìîãó íàëàçèòè ó òåõíè÷êîì ïðîñòîðó îäðåó¼ó 

ïðàâèëà òàêìè÷åœà.* 

Ëèöà îâëàøžåíà äà çàóçìó ìåñòà ó òåõíè÷êîì ïðîñòîðó ìîðà äà 

áóäó èäåíòèôèêîâàíà ïðå ïî÷åòêà óòàêìèöå ñàãëàñíî ïðàâèëèìà 

òàêìè÷åœà.

Ñàìî ¼åäíî ëèöå ¼å îâëàøžåíî äà, ó èñòî âðåìå, äà¼å òàêòè÷êà 

óïóòñòâà èç òåõíè÷êîã ïðîñòîðà,

Òðåíåð è äðóãà ñëóæáåíà ëèöà ìîðà¼ó äà îñòàíó ó òåõíè÷êîì 

ïðîñòîðó èçóçåâ ó ïîñåáíèì îêîëíîñòèìà, íà ïðèìåð: 

ôèçèîòåðàïåóò èëè ëåêàð êî¼è ìîðà äà óå ó òåðåí çà èãðó äà áè 

ïðåãëåäàî ïîâðååíîã èãðà÷à óç äîçâîëó ñóäè¼å,

Òðåíåð è îñòàëà ëèöà ó òåõíè÷êîì ïðîñòîðó ìîðà¼ó äà ñå 

îäãîâîðíî ïîíàøà¼ó. 

*

Âèäè îäëóêó 20 ÔÑÑ, ñòðàíà 23.

ÒÅÕÍÈ×ÊÈ ÏÐÎÑÒÎÐ

×åòâðòè ñóäè¼à ìîæå áèòè îäðååí ïî ïðàâèëèìà òàêìè÷åœà äà 

ñóäè àêî áèëî êî îä òðî¼èöå ñóäè¼à óòàêìèöå íè¼å ó ñòàœó äà 

íàñòàâè, ñåì óêîëèêî íè¼å îäðååí ðåçåðâíè ñóäè¼à ïîìîžíèê. Îí 

ñâå âðåìå ïîìàæå ñóäè¼è,

Ïðå ïî÷åòêà òàêìè÷åœà, îðãàíèçàòîð ìîðà ¼àñíî äà îäðåäè, ó 

ñëó÷à¼ó àêî ¼åäàí îä ñóäè¼à íå ìîæå äà âðøè ñâî¼ó äóæíîñò, äà ëè 

žå ÷åòâðòè ñóäè¼à âîäèòè óòàêìèöó èëè žå îí ïîñòàòè ñóäè¼à 

ïîìîžíèê, à ñòàðè¼è ñóäè¼à ïîìîžíèê ïðåóçåòè óëîãó ñóäè¼å, 

Íà çàõòåâ ñóäè¼å, îí ¼å äóæàí äà ïîìàæå ñóäè¼è ó ñâèì 

àäìèíèñòðàòèâíèì ïîñëîâèìà ïðå, çà âðåìå è ïîñëå óòàêìèöå, 

Îí ¼å äóæàí äà ïîìàæå ñóäè¼è ó ïðîöåäóðè çàìåíå èãðà÷à çà 

âðåìå óòàêìèöå,

Àêî ¼å ïîòðåáíî, êîíòðîëèñàžå çàìåíó ëîïòè. Àêî ó òîêó óòàêìèöå 

òðåáà äà ñå çàìåíè ëîïòà, îí žå, íà çàõòåâ ñóäè¼å, îáåçáåäèòè 

äðóãó ëîïòó âîäåžè ðà÷óíà äà ñå èçãóášåíî âðåìå ñâåäå íà 

ìèíèìóì.

Îí ¼å äóæàí äà êîíòðîëèøå îïðåìó çàìåíèêà ïðå íåãî øòî óó ó 

òåðåí çà èãðó. Àêî œèõîâà îïðåìà íå îäãîâàðà çàõòåâèìà 

Ïðàâèëà èãðå, î òîìå îáàâåøòàâà ñóäè¼ó.

Ïîìàæå ñóäè¼è ó êîíòðîëè óòàêìèöå ñàãëàñíî ñà Ïðàâèëèìà èãðå. 

Ñóäè¼à, èïàê, çàäðæàâà îâëàøžåœå äà îäëó÷è î ñâèì ïèòàœèìà ó 

âåçè ñà èãðîì.

Ïîñëå óòàêìèöå, ÷åòâðòè ñóäè¼à žå íàäëåæíîì îðãàíó ïîäíåò 

èçâåøòà¼ î ñâàêîì äðæàœó êî¼å çàñëóæó¼å îñóäó è äðóãèì 

èíöèäåíòèìà êî¼è ñó ñå äîãîäèëè èçâàí âèäíîã ïîšà ñóäè¼å è 

ñóäè¼à ïîìîžíèêà. ×åòâðòè ñóäè¼à ¼å äóæàí äà îáàâåñòè ñóäè¼ó è 

œåãîâå ïîìîžíèêå î ñàäðæèíè ñàñòàâšåíîã èçâåøòà¼à. 

Îí ¼å äóæàí äà îáàâåñòè ñóäè¼ó î íåîäãîâîðíîì ïîíàøàœó áèëî 

êîã ëèöà ó òåõíè÷êîì ïðîñòîðó.

Ðåçåðâíè ñóäè¼à ïîìîžíèê òàêîå ìîæå äà áóäå îäðååí ïî 

ïðàâèëèìà òàêìè÷åœà. £åäèíà œåãîâà äóæíîñò žå áèòè äà çàìåíè 

ñóäè¼ó ïîìîžíèêà êî¼è íè¼å ó ñòàœó äà íàñòàâè èëè äà çàìåíè 

÷åòâðòîã ñóäè¼ó, êàêî ¼å çàõòåâàíî.   

×ÅÒÂÐÒÈ ÑÓÄÈ£À
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*  Види одлуку 20 ФСС, страна 25.
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•  Четврти судија може бити одређен по правилима такмичења да 
суди ако било ко од тројице судија утакмице није у стању да настави, 
сем уколико није одређен резервни судија помоћник. Он све време 
помаже судији,

•  Пре почетка такмичења, организатор мора јасно да одреди, у 
случају ако један од судија не може да врши своју дужност, да ли ће 
четврти судија водити утакмицу или ће он постати судија помоћник, 
а старији судија помоћник преузети улогу судије,

•   На захтев судије, он је дужан да помаже судији у свим 
административним пословима пре, за време и после утакмице,

•  Он је дужан да помаже судији у процедури замене играча за време 
утакмице,

•  Ако је потребно, контролисаће замену лопти. Ако у току утакмице 
треба да се замени лопта, он ће, на захтев судије, обезбедити другу 
лопту водећи рачуна да се изгубљено време сведе на минимум.

•  Он је дужан да контролише опрему заменика пре него што уђу у 
терен за игру. Ако њихова опрема не одговара захтевима Правила 
игре, о томе обавештава судију.

•  Помаже судији у контроли утакмице сагласно са Правилима игре. 
Судија, ипак, задржава овлашћење да одлучи о свим питањима у 
вези са игром.

•  После утакмице, четврти судија ће надлежном органу поднет 
извештај о сваком држању које заслужује осуду и другим 
инцидентима који су се догодили изван видног поља судије и судија 
помоћника. Четврти судија је дужан да обавести судију и његове 
помоћнике о садржини састављеног извештаја.

•  Он је дужан да обавести судију о неодговорном понашању било ког 
лица у техничком простору.

•  Резервни судија помоћник такође може да буде одређен по 
правилима такмичења. Једина његова дужност ће бити да замени 
судију помоћника који није у стању да настави или да замени 
четвртог судију, како је захтевано.

ЧЕТВРТИ И РЕЗЕРВНИ СУДИЈА
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Додатни помоћни судија

Додатне судије помоћници могу бити одређени правилником 
такмичења. Они се морају налазити на листи највишег доступног 
степена такмичења. Правила такмичења морају имати процедуру 
када судија није способан да настави да суди, којом ће се дефинисати 
да ли:
1.  Четврти судија преузима улогу судије, или
2.   Старији додатни судија помоћник преузима улогу судије, а четврти 

судија постаје додатни судија помоћник

Дужности

Када су одређени, додатне судије помоћници помажу судији и имају 
дужност да обавесте судију:

•  када цела лопта напусти терен за игру преко линије у вратима
•  која екипа треба да изведе ударац из угла или ударац са врата
•  када се догоди неспортско понашање или други инцидент изван 

видног поља судије
•   када је учињен прекршај сваки пут када додатне помоћне судије 

имају бољи поглед од судије, поготово унутар казненог простора
•  као и, да код извођења казненог ударца, обавесте судију да ли је 

вратар кренуо напред пре него што је лопта ударена и да ли је 
прешла линију у вратима

Помоћ

Додатне судије помоћници такође помажу судији да контролише 
утакмицу у сагласности са Правилима игре, али ће коначна одлука 
увек бити донешена од судије утакмице.
У случају неоправданог мешања или неспортског понашања, судија 
ће додатног судију помоћника разрешити његових дужности и 
доставити извештај надлежном органу.

ДОДАТНИ ПОМОЋНИ СУДИЈА
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Тумачења Правила игре 
и упутства за судије
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Обележавање терена

Није дозвољено обележавање терена за игру испрекиданим или 
издубљеним линијама.

Ако играч на недозвољен начин обележава терен својом ногом, биће 
опоменут због неспортског понашања. Ако судија примети да ово 
ради током утакмице, опоменуће играча који је направио прекршај 
због неспортског понашања када лопта први пут буде ван игре.

Само линије које су наведене у Правилу 1 могу да се обележе на 
терену за игру.

На теренима где се користи вештачка подлога, дозвољено је 
обележавање других линија под условом да су оне различитих боја 
и да се јасно разликују од линија које се користе за фудбал.

Врата

Ако се пречка помери или поломи, игра ће се зауставити док иста 
не буде поправљена или замењена. Уколико није могуће извршити 
поправку пречке утакмица мора бити завршена. Није дозвољено 
користити канап уместо пречке. Уколико се пречка може поправити, 
утакмица ће бити настављена спуштањем лопте на месту где је лопта 
била у моменту прекида игре, осим ако се то догодило у простору 
врата, у ком случају судија спушта лопту на линији простора врата, 
паралелној попречној линији, на месту које је најближе месту на 
коме се лопта налазила када је игра била прекинута.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Комерцијално рекламирање

Рекламе на земљи ће бити најмање 1 метар од граничних линија 
терена за игру.

Вертикално постављене рекламе ће бити најмање:

•  1 метар од уздужних линија терена за игру
•  на раздаљини од попречне линије која је једнака дубини мреже на 

вратима
•  1 метар од мреже врата

Комерцијално рекламирање треба да буде бар 1 метар удаљено од 
граничних линија терена за игру.

Ни једна врста комерцијалног рекламирања, било стварног или 
виртуалног, није дозвољена на терену за игру, на земљи у простору 
који ограничава мрежа на вратима, техничком простору и у простору 
на 1 метар од уздужне линије, од момента када екипе ступе на терен 
за игру, па док га не напусте на крају првог дела и од момента када 
се поново врате на терен за игру, па све до краја утакмице. Такође, 
рекламирање није дозвољено на вратима, мрежама, стубовима и 
платнима угаоних заставица и ништа од стране опреме (камере, 
микрофони, итд.) не може бити закачено на њих.

Лого и амблем

Постављање репрезентативних логоа или амблема (стварних или 
виртуалних) ФИФА, конфедерација, националних савеза, лига, 
клубова или других тела, је забрањено на терену за игру, у простору 
који ограничава мрежа на вратима, на вратима и стубовима и 
платнима угаоних заставица током трајања утакмице.

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ
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Додатне лопте

Додатне лопте могу бити постављене око терене за игру и 
употребљавати се током утакмице, под контролом судије и под 
условом да испуњавају захтеве прописане Правилом 2.

ПРАВИЛО 2 - ЛОПТА
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Процедура замене

•  Замена може бити извршена само у прекиду игре
•  Помоћни судија сигнализира да је затражена замена
•  Играч који треба да буде замењен добија од судије дозволу да 

напусти терен за игру, осим ако се већ не налази ван терена за игру 
из разлога који су у складу са Правилима игре.

•  Судија даје заменику дозволу да уђе на терен за игру
•  Пре уласка на терен за игру, заменик чека да играч којег мења 

напусти терен за игру
•  Играч који треба да буде замењен није у обавези да напусти терен 

за игру у нивоу средишне линије
•  Дозвола за поступак замене може бити из неких разлога одбијена, 

нпр. заменик још није спреман да уђе на терен за игру
•  Заменик који улази није комплетирао процедуру замене ако не 

ступи ногом у терен за игру и не може извршити наставак игре 
убацивањем или ударцем из угла

•  Ако играч који треба да изађе са терена за игру то одбије, игра се 
наставља

•  Ако је замена направљена током паузе између делова игре или 
продужетака, процедура мора бити обављена пре почетног ударца

ПРАВИЛО 3 - БРОЈ ИГРАЧА



98 99

Додатне особе на терену за игру

Страна тела

Било ко, ко није на листи екипе као играч, заменик или службено 
лице екипе сматраће се страним телом, као и играч који је искључен.

Ако страно тело уђе на терен за игру:

•  судија ће игру зауставити (мада не одмах ако страно тело не 
утиче на игру)

•  судија ће га удаљити са терена за игру и из његовог непосредног 
окружења

•  ако судија прекине утакмицу, игру ће наставити спуштањем 
лопте на месту где се налазила у тренутку када је утакмица 
прекинута, осим ако се то догодило у простору врата, у ком 
случају ће лопту спустити на линији простора врата која је 
паралелна са попречном линијом, а на месту које је најближе 
месту на коме се лопта налазила када је игра била прекинута.

Службена лица екипе

Тренер и друга званична лица пријављена на листи екипе (са изу-
зетком играча и заменика) сматрају се службеним лицима екипе.

Ако службено лице екипе уђе на терен за игру:

•  судија ће игру зауставити (мада не одмах ако службено лице не 
утиче на игру или ако може да се примени предност)

•  судија ће га удаљити са терена за игру и ако је његово 
понашање неодговорно, мора га удаљити и из непосредног 
окружења терена

•  ако судија прекине утакмицу, игру ће наставити спуштањем 
лопте на месту где се налазила у тренутку када је утакмица 
прекинута, осим ако се то догодило у простору врата, у 
ком случају судија спушта лопту на линији простора врата, 
паралелну попречној линији, на месту које је најближе месту 
на коме се лопта налазила када је игра била прекинута.

ПРАВИЛО 3 - БРОЈ ИГРАЧА
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Играч изван терена за игру

Ако се играч, након напуштања терена за игру, са дозволом судије да 
би уклонио недозвољену опрему, или услед повреде или крварења 
или зато што му је крвава опрема, или из било каквог другог разлога, 
поново врати на терен за игру без дозволе судије, судија ће:

•  игру зауставити (мада не одмах ако играч не утиче на игру или 
ако може да се примени предност)

•  опоменути играча због уласка на терен за игру без дозволе 
судије

•  наредити играчу да напусти терен за игру ако је то неопходно 
(повреда Правила 4)

Ако је судија зауставио игру, наставиће је:

•  индиректним слободним ударцем за противнички тим са места 
где се лопта налазила у тренутку када је утакмица прекинута 
(страна 41) ако не постоји никакав други прекршај

•  у складу са Правилом 12 ако је играч повредио ово Правило

Ако играч случајно пређе једну од граничних линија терена за игру, 
не сматра се да је начинио прекршај. Излажење ван терена за игру 
може се сматрати као део акције у игри.

ПРАВИЛО 3 - БРОЈ ИГРАЧА
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Заменик или замењени играч

Ако заменик или замењени играч уђе на терен за игру без дозволе:

•  судија ће игру зауставити (мада не одмах ако играч који је у питању 
не утиче на игру или ако може да се примени предност)

•  судија ће га опоменути због неспортског понашања
•  играч мора напустити терен за игру

Ако судија заустави игру, наставиће је индиректним слободним 
ударцем за противнички тим са места где се лопта налазила у 
тренутку када је утакмица прекинута (страна 71).

Погодак постигнут са додатном особом на терену за игру

Ако након постигнутог поготка, судија схвати, пре него што се игра 
настави, да се на терену за игру налазила нека друга особа када је 
постигнут погодак:

•  судија неће признати погодак ако је:
»   та друга особа била страно лице и утицала на игру
»  та друга особа била играч, заменик, замењени играч или 

службено лице екипе која је постигла погодак
•  судија ће признати погодак ако је:

»  та друга особа била страно лице које није утицало на игру
»  та друга особа била играч, заменик, замењени играч или 

службено лице екипе која је примила погодак
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Минималан број играча

Ако правила такмичења налажу да имена свих играча или заменика 
морају да се наведу пре почетног ударца, а екипа почне утакмицу са 
мање од 11 играча, само они играчи чија имена су уписана у записник 
на почетку могу да употпуне број од 11 играча када стигну.

Мада утакмица не може ПОЧЕТИ ако било која екипа има мање од 7 
играча, минималан потребан број играча у екипи да би се утакмица 
играла је у дискреционом праву националног савеза. Међутим, 
мишљење Међународног Борда је да утакмицу не би требало 
наставити ако било која екипа има мање од 7 играча.

Ако екипа остане са мање од 7 играча зато што је један или више 
играча намерно напустило терен за игру, судија не мора да прекине 
утакмицу и може да се примени правило предности. У таквим 
случајевима, судија не би требало да дозволи да се игра настави 
након што лопта изађе из игре ако једна екипа нема минималан број 
од 7 играча. (ФСС, страна 33)
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Основна опрема

Боје:

•  Ако су дресови два вратара исте боје, а ни један од њих нема 
још један дрес, друге боје, који би могао да обуче, судија ће 
дозволити да игра почне

Ако играч случајно изгуби ципелу, а затим одмах од игра лопту и/или 
постигне погодак, нема прекршаја и погодак се признаје зато што му 
је ципела случајно испала.

Вратари могу да носе доњи део тренерке као део основне опреме.

Остала опрема

Играч може да користи и другу опрему осим основне опреме под 
условом да је једини циљ ношења такве опреме лична физичка 
заштита играча и да не представља никакву опасност по самог 
играча, као ни по остале играче.

Све одевне предмете или делове опреме који не спадају у основну 
опрему мора да провери судија и да донесе одлуку да ли су/нису 
опасни.

Модерна заштитна опрема као што су штитници за главу, маске 
за лице и штитници за колена и руке направљени од меког, лако 
постављеног материјала не сматрају се опасним и самим тим су 
дозвољени.

Ако играч носи заштитну маску она мора испуњавати следеће услове:

•   мора бити црна или исте боје као главна боја дреса (под 
условом да играчи истог тима носе исту боју)

•  мора бити у складу са опремом играча

•  не сме бити везана за дрес
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•  не сме представљати никакву опасност за играча који је носи 
или за било којег другог играча (нпр. механизам за отварање/
затварање око врата)

•  не сме имати било који истурени део

Како је нова технологија учинила спортске наочаре много сигурнијим, 
како за оног који их носи, тако и за остале играче, судије треба да 
покажу толеранцију при давању дозволе за њихово коришћење, 
нарочито у случају младих играча. Ако одећа и опрема који су на 
почетку утакмице одобрени као безопасни, у току утакмице постану 
опасни или се користе на начин који је опасан, њихова даља употреба 
мора бити забрањена. Употреба система електронске комуникације 
између играча и/или техничког особља није дозвољена.

Тамо где је одобрена употреба електронских уређаја који служе за 
праћење и прикупљање информација о перформансама играча, а уз 
одобрење организатора такмичења, мора бити обезбеђено:

•  да ти уређаји не представљају опасност, ни по играче, ни по 
службена лица

•  да подаци и информације које се прикупљају са уређаја не 
смеју бити пренете, нити коришћене у техничком простору, 
током трајања утакмице.

Накит

Сав накит (огрлице, прстење, наруквице, минђуше, кожне траке, 
гумене траке, итд.) строго је забрањен и мора бити уклоњен.
Коришћење траке да се прикрије накит није дозвољено.

Судије такође не смеју да носе накит (изузев сата или сличног уређаја 
за мерење времена утакмице).
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Дисциплинске казне

Играчи морају бити проверени пре почетка утакмице, а заменици 
пре него што уђу на терен за игру. Ако се установи да играч носи 
недозвољен одевни предмет или накит током игре, судија ће:

•  саопштити играчу да тај предмет мора да уклони
•  наредити играчу да напусти терен за игру при следећем прекиду, 

ако он то не може или не жели да изврши
•  опоменути играча ако свесно одбије да послуша судију, или ако 

се установи да поново носи тај предмет, пошто му је речено да га 
уклони

•  Ако се игра заустави да би се опоменуо играч, досудиће се 
индиректан слободни ударац за противнички тим са места где се 
лопта налазила у тренутку када је игра заустављена (страна 71).
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Права и дужности

Судија има овлашћење да заустави игру ако је, по његовом мишљењу, 
осветљење неодговарајуће.

Ако предмет који је бацио гледалац погоди судију или једног од 
судија помоћника или играча, или службено лице, судија може да 
дозволи да се утакмица настави, привремено или трајно прекине 
у зависности од озбиљности инцидента. Он ће, у сваком од тих 
случајева, поднети извештај надлежном органу о инциденту.

Судија има право да покаже жути или црвени картон у паузи 
између два полувремена и након завршетка утакмице, као и током 
продужетака и извођења ударца са тачке за казнени ударац, с обзиром 
да утакмица остаје у његовој надлежности у овим периодима.

Ако је судија привремено онеспособљен из било ког разлога, игра 
може да се настави под надзором судија помоћника све док лопта не 
буде ван игре.

Ако гледалац зазвижди пиштаљком, а судија сматра да звиждук 
омета игру (на пример, играч узме лопту у руке, претпостављајући 
да је игра заустављена), судија ће зауставити игру и наставити 
је спуштањем лопте на месту где се лопта налазила када је игра 
заустављена (страна 71).

Ако друга лопта, други предмет или животиње уђу на терен за игру 
током утакмице, судија мора зауставити игру само ако утичу на 
игру. Игру треба наставити спуштањем лопте на месту где се лопта 
налазила када је игра заустављена (страна 71).

Ако друга лопта, други предмет или животиње уђу на терен за игру 
током утакмице без утицаја на игру, судија треба да се постара да се 
уклоне првом могућом приликом.
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Предност

Судија може применити правило предности кад се направи прекршај.

Судије треба да узму у обзир следеће околности када одлучују да 
примене правило предности или да зауставе игру:

•  Тежина прекршаја: ако прекршај захтева искључење, судија ће 
зауставити игру и искључити играча осим ако следи изгледна 
прилика за постизање поготка

•   Место где је направљен прекршај: ако је место прекршаја бли-

же противничким вратима то предност може бити ефикаснија

•  Шанса за непосредан, обећавајући напад

•  Атмосфера утакмице

Одлука да се досуди казна за првобитни прекршај мора бити донета 
у року од неколико секунди.

Ако прекршај захтева опомену, она мора бити изречена прили ком 
следећег заустављања игре. Међутим, ако не постоји јасна пред ност, 
препоручује се судији да одмах заустави игру и опомене играча. Ако 
се опомена НЕ изрекне приликом следећег заустављања игре, не 
може се изрећи касније.
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Повређени играчи

Судија ће поштовати следећу процедуру у случају повреде играча:

•  Игра може да се настави док лопта не изађе из игре, ако је играч по 
мишљењу судије, лакше повређен

•  Игра се зауставља ако је играч , помишљењу судије, озбиљно 
повређен

•  Након испитивања повређеног играча, судија може да дозволи 
да један, или највише два лекара уђу на терен заигру, погледају 
повреду и обезбеде да се играч брзо и сигурно изнесе са терена за 
игру

•  Носачи носила треба да уђу на терен за игру са носилима само када 
добију знак од судије

•  Судија треба да се увери да је повређени играч безбедно изнет са 
терена за игру

•  Играч не треба да добија медицински третман на терену заигру
•  Било који играч са раном која крвари мора да напусти терен за игру. 

Он не може да се врати све док се судија не увери да је крварење 
заустављено. Играчу није дозвољено да носи дрес на којем има 
крви

•  Чим је судија дозволио лекарима да уђу на терен за игру, играч мора 
да напусти терен за игру, било на носилима или на ногама. Ако играч 
не послуша судију биће опоменут због неспортског понашања

•  Повређени играч може да се врати на терен за игру тек пошто се 
утакмица настави

•  Када је лопта у игри, повређени играч може поново да уђе на терен 
за игру само са уздужне линије. Када је лопта ван игре, повређени 
играч може поново да се врати на терен заигру са било које 
граничне линије
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•  Без обзира на то да ли је лопта у игри или не, само судија може да 
дозволи повређеном играчу да се врати на терен за игру

•  Судија може да дозволи повређеном играчу да се врати на терен за 
игру ако судија помоћник или четврти судија потврди да је играч 
спреман

•  Иначе, ако игра није заустављена из неког другог разлога, или ако 
повреда, коју је задобио играч, није резултат кршења Правила игре, 
судија ће наставити игру спуштањем лопте на месту где се лопта 
налазила када је игра заустављена (страна 71)

•  Судија мора у потпуности надокнадити време изгубљено због 
повреде на крају сваког полувремена у коме је то време изгубљено

•  Када је судија одлучио да покаже картон повређеном играчу, а тај 
играч мора да напусти терен за игру због санирања повреде, судија 
ће му картон показати пре него што напусти терен за игру

Одступања од ове процедуре могу бити само у следећим ситуацијама:

•  Када је повређен вратар
•  Када су се вратар и други играч сударили и треба им одмах пружити 

помоћ
•  Када су се играчи из исте екипе сударили и треба им одмах пружити 

помоћ
•  У случају озбиљне повреде: на пример гушење, потрес мозга, 

поломљена нога...
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Више истовремених прекршаја

•  Прекршаје учине два играча исте екипе:
»  судија мора казнити најтежи прекршај када играчи направе више 

од једног прекршаја у исто време.
»  игра ће се наставити по процедури која се примењује за најтежи 

прекршај.
•  Прекршаје учине играчи две екипе:
»  судија ће зауставити игру и наставити је спуштањем лопте на месту 

где се лопта налазила у тренутку прекида игре (страна 71)

Постављање док је лопта у игри

Препоруке:
•  Игра треба да буде између судије и судије помоћника (ближег току 

игре према свом положају)
•  Судија помоћник (ближи току игре) треба да буде у видном пољу 

судије. Судија треба да користи широки дијагонални систем
•  Постављањем са стране од тока игре, тако да му је судија помоћник 

(ближи току игре) у видном пољу, судија олакшава себи праћење 
игре

•  Судија треба да буде довољно близу да види игру, а да је не омета
•  „Оно што треба да се види“ није увек у близини лопте. Судија ће 
обратити пажњу на:

»  Агресивне индивидуалне сукобе играча далеко од лопте
»  Могуће прекршаје у зони ка којој се креће игра
»  Прекршаје који настају пошто се одиграла лопта
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Постављање у ситуацијама када лопта није у игри

Најбоља позиција је она из које судија може да донесе исправну 
одлуку. Све препоруке које се тичу постављања су засноване на 
вероватноћи и морају да се прилагоде коришћењем специфичних 
информација о тиму, играчима и догађајима на утакмици до тог 
тренутка.

Предложене позиције на следећим графицима су основне и 
препоручују се судијама. Предстаљање судије у ‘’зони’’ има за циљ да 
прикаже да је свака препоручена позиција у ствари подручје у оквиру 
кога би судија највероватније могао постићи највећу ефикасност. 
Ова ‘’зона’’ може да буде већа, мања или другачијег облика зависно 
од околности у одговарајућем тренутку.

1. Постављање за почетни ударац
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у оквиру кога би судија највероватније могао постићи највећу 
ефикасност. Ова ‹›зона›› може да буде већа, мања или другачијег 
облика зависно од околности у одговарајућем тренутку.
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2. Постављање за ударац са врата

3. Постављање за ударац из угла (1)
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Употреба пиштаљке

Пиштаљка је неопходна у следећим ситуацијама:

•  почетак игре (1. и 2. део игре), почетни ударац након поготка

•  заустављање игре:

»  због слободног ударца или казненог ударца

»  ако је утакмица привремено заустављена или трајно 
завршена

»  када је део игре завршен услед истека времена

•  наставак игре при:

»  слободним ударцима када је захтевана прописана удаљеност

»  казненим ударцима

•  наставак игре пошто је прекинута због:

»  показивања дисциплинске мере (жутог или црвеног картона) 
због неспортског понашања

»  повреде

»  замене

Пиштаљка НИЈЕ потребна у следећим ситуацијама:

• прекид игре за:

»  ударац са врата, ударац из угла или убацивање

»  постизање поготка

• наставак игре после:

»  слободног ударца, ударца са врата, ударца из угла, убацивања
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Пиштаљка која се исувише често и непотребно користи имаће 
мањи утицај онда када то буде неопходно. Када је за наставак игре 
неопходан звиждук судије, судија треба играчима јасно да стави 
дознања да ће наставак уследити тек након овог звиждука.

Говор тела

Говор тела је средство који судија користи:

•  како би лакше контролисао утакмицу
•  како би показао ауторитет и хладнокрвност

Говор тела није:

•  објашњавање одлуке
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Дужности и обавезе

Додатне судије помоћници помажу судији да контролише утакмицу 
у складу са Правилима игре. Они, такође, асистирају судији у свим 
осталим стварима укључујући вођење утакмице према захтеву и 
упутствима судије. Ово најчешће укључује ствари као што су:
•  проверавање терена, лопти које се користе и опреме играча
•  утврђивање да ли су решени проблеми са опремом или крварењем
•  вођење белешки и извештавање о мерењу времена, погоцима и 

неспортском понашању

Постављање и тимски рад

1. Опште постављање током трајања утакмице

Додатне судије помоћници морају бити иза попречне линије.

Додатне судије помоћници не треба да улазе на терен за игру осим у 
изузетним околностима.
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2. Ударац са врата

Додатне судије помоћници морају проверити да ли је лопта исправно 
намештена. Ако лопта није исправно намештена додатни помоћни 
судија о овом детаљу обавештава судију.

3. Казнени ударац

Додатни судија помоћник је постављен на укрштању попречне 
линије и простора врата, са стране ближе судији помоћнику, а судија 
помоћник заузима позицију у линији са претпоследњим играчем 
одбране.

4. Ударци са тачке за казнени ударац

Додатне судије помоћници се постављају на оба укрштања попречне 
линије и простора врата, односно са десне и леве стране врата.
Додатне помоћне судије су одговорне да укажу судији када цела 
лопта пређе преко линије у вратима, између стубова и испод пречке.

5. Ситуација „има или нема поготка“

Додатни судија помоћник мора да сигнализира судији када је погодак 
постигнут.
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Систем сигнализације за додатне помоћне судије

Додатне судије помоћници ће за доношење одлука, у комуникацији 
са судијом, користити радио комуникациони систем, не користећи 
заставице. У случају да радио комуникација не функционише, 
додатне судије помоћници ће користити електронски „beep“ сигнал 
на палици, да означе своју одлуку.

Као генерално правило, додатни судија помоћник не сме давати 
никакав сигнал руком. Међутим, у неким ситуацијама, дискретан 
знак руком може да буде судији од великог значаја. Сигнал руком 
мора да има јасно значење. О значењу сигнала треба да се разговара 
и договори непосредно пре утакмице, у оквиру припремног 
разговора.
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ПРАВИЛО 6 - СУДИЈЕ ПОМОЋНИЦИ

Дужности и обавезе

Судије помоћници помажу судији да контролише утакмицу у складу 
са Правилима игре. Они, такође, асистирају судији у свим осталим 
стварима укључујући вођење утакмице према захтеву и упутствима 
судије. Ово нарочито укључује ствари као што су:

•  проверавање терена, лопти које се користе и опреме играча

•  доношење одлуке о томе да ли су решени проблеми са опремом 
или крварењем

•  надгледање процеса замене

•  вођење белешки и извештавање о мерењу времена, погоцима и 
неспортском понашању

Постављање и тимски рад

1. Почетни ударац

Судије помоћници морају бити у линији са претпоследњим играчем 
одбране.
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2. Опште постављање током трајања утакмице

Судије помоћници морају бити у линији са претпоследњим 
играчем одбране или лоптом, ако је она ближа попречној линији од 
претпоследњег играча одбране. Судије помоћници морају увек бити 
лицем окренути терену за игру.

3. Ударац са врата

1. Судије помоћници морају прво проверити да ли је лопта унутар 
простора врата:

•   Ако лопта није исправно постављена, судија помоћник остаје у 
месту, остварује контакт очима са судијом и подиже заставицу

2. Када се лопта постави исправно у простору врата, судија помоћник 
ће се померити до ивице казненог простора да проверида ли је 
лопта напустила казнени простор (лопта у игри), а нападачи ван овог 
простора:

•  Ако претпоследњи играч одбране изводи ударац са врата, 
судија помоћник ће се одмах поставити у висини ивице 
казненог простора
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3. На крају, судија помоћник заузима позицију контролисања линије 
офсајда, што је приоритет у сваком случају.
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4. Вратар се ослобађа лопте из свог поседа

Судија помоћник ће заузети позицију у висини ивице казненог 
простора и провериће да ли је вратар играо лоптом ван казненог 
простора.

Оног тренутка када се вратар ослободи лопте из свог поседа, судија 
помоћник ће заузети позицију контролисања линије офсајда, што је 
приоритет у сваком случају.

5. Казнени ударац

Судија помоћник заузеће позицију на месту где се спајају попречна 
линија и линија казненог простора. Ако вратар очигледно крене 
напред пре него што се лопта удари и погодак се не постигне, судија 
помоћник ће подићи своју заставицу.
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6. Ударци са тачке за казнени ударац

Један судија помоћник заузеће позицију на месту где се спајају 
попречна линија и линија вратаревог простора. Његова главна 
дужност је да провери да ли је лопта прешла попречну линију:

•  када је јасно да је лопта прешла попречну линију, судија 
помоћник ће погледом сигнализирати судији и неће давати 
никакве додатне знаке

•  када је постигнут погодак, а није јасно да ли је лопта прешла 
попречну линију, судија помоћник ће прво подићи заставицу 
да привуче пажњу судије, а затим ће потврдити погодак

Други судија помоћник налазиће се у средишњем кругу да 
контролише остале играче оба тима.
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7. Ситуација „има или нема поготка“

Када је постигнут погодак и нема сумње о одлуци, судија и судија 
помоћник успоставиће контакт погледом и судија помоћник ће 
затим брзо истрчати 25-30 метара дуж уздужне ка средишњој линији 
и неће подизати своју заставицу.
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Када је постигнут погодак, а лопта као да је још увек у игри, судија 
помоћник ће прво подићи заставицу да привуче пажњу судије, а 
затим ће се наставити нормална процедура при постизању поготка
- брзо трчање 25-30 метара дуж уздужне ка средишњој линији.

У ситуацији када цела лопта не пређе попречну линију у вратима 
и игра се нормално наставља, јер погодак није постигнут, судија 
помоћник ће погледом успоставити контакт са судијом и, ако је 
потребно, дати му дискретан знак руком.

8. Ударац из угла

Положај судије помоћника за ударац из угла је иза угаоне заставице, 
у линији са попречном линијом. У овој позицији он неће сметати 
играчу који изводи ударац из угла. Провериће да ли је лопта 
постављена на прописан начин у угаони простор.
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9. Слободан ударац

Положај судије помоћника приликом извођења слободног ударца 
биће у линији са претпоследњим играчем одбране да би се проверила 
линија офсајда, што је приоритет у сваком случају. Међутим, он 
ће бити спреман да прати лопту крећу ћи се уз уздужну линију ка 
угаоној заставици, ако дође до директног упућивања лопте на врата.
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Гестикулација

Као опште правило, судија помоћник неће давати видљиве сигнале 
руком. Међутим, у неким ситуацијама, дискретан знак руком можеда 
буде судији од великог значаја. Сигнал руком мора да има јасно 
значење. О значењу сигнала треба да се разговара и договори 
непосредно пре утакмице.

Техника трчања

По општем правилу, судија помоћник приликом трчања треба 
лицем да је окренут ка терену. Бочно кретање (не у корацима, него у 
померању ноге до ноге, лицем окренут терену) би требало користити 
за кратка растојања. Ово је нарочито корисно у ситуацијама 
доношења одлуке о офсајду, а истовремено омогућава судији 
помоћнику боље видно поље.

Сигнални бипер

Судијама се скреће пажња, да је сигнални бип систем додатни 
начин сигнализације, који би се требао користити само када је то 
неопходно, да би се судији привукла пажња.

Ситуације у којима је сигнални бип користан су следеће:

•  офсајд

•  прекршај (изван видног поља судије)

•  убацивање, ударац из угла и ударац са врата (тешке одлуке - 
деликатне ситуације)

•  погодак (тешке одлуке - деликатне ситуације)
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Знаци судија помоћника
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Техника употребе заставице и тимски рад

Заставица судије помоћника увек треба да буде видљива судији, 
развијена и да се не маше приликом трчања.

Када се упућује сигнал,  судија помоћник ће престати да трчи, окренуће 
се ка терену за игру, контактираће са судијом погледом и подићи 
ће заставицу са одмереним (не ужурбаним, нити преувеличаним) 
покретима. Заставица треба имати изглед продужене руке.

Судија помоћник подићи ће заставицу користећи руку коју ће 
користити за следећи сигнал у низу. Ако се околности промене и 
друга рука треба да се користи за следећи сигнал, судија помоћник 
ће преместити своју заставицу до супротне руке покретом испод 
струка.

Кад год судија помоћник да сигнал да је лопта ван игре, он ће 
наставити да сигнализира све док судија то не потврди.

Кад год судија помоћник сигнализира насилно понашање а сигнал се 
одмах не уочи:

•  ако се игра заустави да би се примениле дисциплинске казне, 
наставак мора да буде у складу са правилима (слободан ударац, 
казнени ударац, итд.),

•  ако се игра настави, могу само да се предузму дисциплинске 
казне.

Убацивање

Када лопта пређе уздужну линију близу положаја судије помоћника, 
он ће дати директан сигнал којим указује на правац убацивања.

Када лопта пређе уздужну линију далеко од положаја судије 
помоћника, а одлука о убацивању је очигледна, судија помоћник ће 
такође дати директан сигнал да укаже на правац убацивања.

Када  лопта пређе уздужну линију далеко од  положаја судије 
помоћника али лопта изгледа као да је још увек у игри, или ако 
судија помоћник има било какве сумње, судија помоћник ће подићи 
заставицу да обавести судију да је лопта ван игре, успоставиће 
контакт погледом са судијом и пратиће судијин сигнал.
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Ударац из угла / Ударац са врата

Када лопта пређе попречну линију близу места где се налази судија 
помоћник, он ће дати директан сигнал својом десном руком (боље 
видно поље) да покаже да ли је у питању ударац са врата или ударац 
из угла.

Када лопта пређе попречну линију близу места где се налази судија 
помоћник, али лопта изгледа као да је још увек у игри, судија 
помоћник ће прво подићи своју заставицу да обавести судију да је 
лопта ван игре, а онда показати да ли је у питању ударац са врата или 
ударац из угла.

Када лопта пређе попречну линију далеко од места где се налази 
судија помоћник, судија помоћник ће подићи заставицу да обавести 
судију да је лопта ван игре, они ће успоставити контакт погледом 
и затим ће поступити у складу са одлуком судије. Судија помоћник 
може, такође, дати директан знак уколико је одлука очигледна.

Офсајд

Прво што судија помоћник предузима после донете одлуке да је 
начињен офсајд прекршај јесте да подигне своју заставицу. Он затим 
користи своју заставицу да покаже област на терену где је прекршај 
направљен.

Ако судија одмах не види заставицу, судија помоћник мора наставити 
да сигнализира све док судија то не примети или док се лопта јасно 
не нађе под контролом одбрамбеног тима.

Заставица мора бити подигнута коришћењем десне руке како би 
судија помоћник имао боље видно поље.

Замена

Приликом поступка замене, судија помоћник ће прво бити обавештен 
од стране четвртог судије. Судија помоћник ће затим дати сигнал 
судији када следећи пут буде заустављена игра. Судија помоћник не 
мора да се помера до средишне линије пошто четврти судија врши 
поступак замене.
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Ако нема четвртог судије, судија помоћник ће помоћи при поступку 
замене. У овом случају, судија ће сачекати док се судија помоћник не 
врати на своју позицију пре наставка игре.

Прекршаји

Судија помоћник мора подићи заставицу када се догоди прекршај 
или неспортско понашање у његовој блиској околини или ван видног 
поља судије. У свим осталим ситуацијама, он ће сачекати и понудити 
своје мишљење, ако се тражи. Ако је то случај, судија помоћник ће 
дати извештај судији о ономе што је видео и чуо и који су играчи 
умешани.

Пре сигнализирања прекршаја, судија помоћник утврдиће следеће:

•   прекршај се десио ван видног поља судије или је његово видно 
поље било заклоњено

•  судија не би применио предност да је видео прекршај

Када се начини прекршај или дође до неспортског понашања, тада 
судија помоћник:
•  диже заставицу истом руком која ће се користити за остала 

сигнализирања, на начин којим се судији јасно указује над киме је 
извршен прекршај

•  успоставља контакт погледом са судијом
•  лагано маше заставицом напред-назад (избегавајући претеране и 

агресивне покрете)
•  користи електронски бип сигнал уколико је то неопходно

Судија помоћник ће користити технику „сачекај и види“ да би 
омогућио игри да се настави и неће подићи заставицу онда када 
тим над којим је направљен прекршај може да искористи предност. 
У овом случају, веома је важно за судију помоћника да погледом 
успостави контакт са судијом.
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Прекршај ван казненог простора

Када се прекршај направи ван казненог простора (близу линије 
казненог простора), судија помоћник ће погледом успоставити 
контакт са судијом да види где се судија налази и какве је мере 
предузео. Судија помоћник ће стајати у линији са казненим 
простором и подићи ће заставицу уколико је то неопходно.

У ситуацијама противнапада, судија помоћник би требало да може 
да пружи информације као што су да ли је или не начињен прекршај 
и да ли је прекршај начињен у казненом простору или ван њега, 
то је у сваком случају приоритет, и које ће се дисциплинске мере 
предузети.

Прекршај у казненом простору

Када се начини прекршај у казненом простору ван видног поља 
судије, нарочито у близини места где се налази судија помоћник, 
судија помоћник ће прво успоставити контакт погледом са судијом, 
да види где се он налази и какве је мере предузео. Ако судија није 
предузео никакве мере, судија помоћник ће подићи заставицу и 
користити електронски ‘’beep’’ сигнал, а онда ће се видљиво упутити 
дуж уздужне линије ка заставици у углу.

Масовна конфронтација

У ситуацијама групних протеста играча - супротстављања маси, 
најближи судија помоћник може да уђе на терен за игру да помогне 
судији. Други судија помоћник такође ће посматрати и бележити 
детаље инцидента.

Консултација

Што се тиче питања дисциплине, један поглед и дискретан знак 
руком судије помоћника, у неким случајевима, судији може да буде 
сасвим довољан.

У случајевима, када је неопходна директна консултација, судија 
помоћник може да уђе 2-3м у терен за игру ако је то потребно.
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Приликом разговора, обојица, и судија и судија помоћник, ће гледати 
у терен да их други не би чули.

Удаљеност одбрамбеног зида

Када је досуђен слободан ударац веома близу уздужне линије, близу 
места на коме се налази судија помоћник, судија помоћник може 
да уђе на терен за игру и да помогне тако што ће обезбедити да је 
одбрамбени зид постављен на 9,15 метара од лопте. У овом случају 
судија ће сачекати да се судија помоћник врати на своје место, пре 
наставка игре.
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Надокнада изгубљеног времена

Многа заустављања игре потпуно су нормална (на пример 
убацивања, ударци са врата). Надокнада се дозвољава само онда 
када су прекиди игре претерани.

Четврти судија показује минимум времена за надокнаду, о чему је 
одлуку донео судија, на крају последњег минута сваког периода 
игре.

Најава додатног времена не представља тачан износ преосталог 
времена на утакмици. Време може да се повећа ако судија сматра да 
би то било одговарајуће, али никада не може да се смањи.

Судија неће надокнадити грешку у рачунању времена током 
првог полувремена, повећавањем или смањењем дужине другог 
полувремена.
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ПРАВИЛО 8 - ПОЧЕТАК И НАСТАВАК ИГРЕ

Спуштање лопте

Било који играч може да одигра лопту (укључујући и вратара).
Не постоји минималан или максималан број играча који треба да 
нападају на спуштену лопту. Судија не може да одреди ко може, а ко 
не може, да напада на спуштену лопту.
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ПРАВИЛО 9 - ЛОПТА У ИГРИ И ВАН ИГРЕ

Лопта у терену за игру додирне особу која није играч

Ако лопта, док је у игри, додирне судију или судију помоћника који 
се привремено нашао на терену за игру, игра се наставља, јер судија 
и судије помоћници чине део игре.
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ПРАВИЛО 10 - ПОГОДАК

Нема поготка

Ако судија досуди погодак пре него што је лопта потпуно прешла 
попречну линију у вратима и одмах уочи своју грешку, игра ће бити 
настављена спуштањем лопте (страна 71).

Гол-линија технологија (ГЛТ)

Основна начела ГЛТ
•  ГЛТ се примењује једино на линији у вратима и само одређује да ли 

је погодак постигнут или не
•  ГЛТ систем мора бити у сагласности са „FIFA Quality Programme for 

GLT“
•  Информација да ли је погодак постигнут мора бити непосредна и 

аутоматски потврђена у року од једне секунде
•  Информација да ли је погодак постигнут ће бити пренета путем 

ГЛТ система једино судијама утакмице (преко судијиног сата, 
вибрацијом или визуелним знаком)

Захтеви и специфичности ГЛТ

Ако је ГЛТ у употреби у неком такмичењу, организатор такмичења 
мора осигурати да систем одговара захтевима „FIFA Quality Pro-
gramme for GLT Testing Manual“. Ово упутство (GLT Testing Manual) 
мора бити одобрено од Међународног борда. Независне инститиције 
за тестирање морају потврдити тачност и функционалност система 
различитих произвођача у складу са ‘’Testing Manual’’
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Дефиниције

У контексту Правила 11 - Офсајд, примењиваће се следеће дефи-
ниције:

•   „ближи противничкој попречној линији“ - подразумева да 
је било који део играчеве главе, тела или стопала ближи 
противничкој попречној линији од лопте и претпоследњег 
играча одбране противника. Руке нису укључене у ову 
дефиницију

•  „утицај на игру“ - подразумева одигравање или додиривање 
лопте коју је саиграч проследио или дотакао

•   „утицај на противника“ - подразумева спречавање противнич-
ког играча да игра лопту или да буде у могућности да је игра, 
или да омета видно поље или улази у дуел са противником за 
лопту

•  „добијање предности“ - подразумева да је играна лопта:

»  која се одбила или је скренута ка њему од стуба врата, или 
пречке, или противника, када се налазио у офсајд положају

»  која се одбила, скренула или је одиграна ка њему одстране 
противника, када је противник играо намерно лоптом у жељи 
да се одбрани, а он се налазио у офсајд положају.

За играча који у офсајд положају добија лопту од противника, који 
намерно игра лоптом (осим ако се брани), се не сматра да извлачи 
предност.
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Прекршаји

Када се направи офсајд прекршај, судија досуђује индиректни 
слободан ударац, који се изводи са места на коме се налазио играч 
који је направио прекршај, у тренутку када је последњи пут лопта 
њему упућена од стране једног од његових саиграча.

Било који одбрамбени играч који напусти терен за игру без судијине 
дозволе, из било ког разлога, сматраће се, у односу на офсајд, као да 
је на својој попречној линији или уздужној линији, све до следећег 
прекида игре. Ако играч намерно напусти терен за игру, мора бити 
опоменут следећи пут кад се лопта нађе ван игре.

Само по себи није прекршај када играч који је у офсајд положају изађе 
са терена за игру да би показао судији да није укључен у активну 
игру. Међутим, ако судија сматра да је он напустио терен за игру из 
тактичких разлога и да је, враћањем на терен за игру, непоштено 
добио предност, играч ће бити опоменут због неспортског понашања. 
Играч мора да тражи дозволу од судије да се врати на терен за игру.

Ако играч који напада остане непокретан између стубова, и у мрежи 
врата, док лопта улази у врата, досудиће се погодак. Међутим, ако 
нападач омета противника, погодак ће бити поништен, играч ће 
бити опоменут због неспортског понашања а игра ће се наставити 
спуштањем лопте на месту где се лопта налазила (страна 71).
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Нападач (А) је у офсајд положају, не утиче на противника, додирује 
лопту.

Помоћни судија треба да подигне заставицу када играч дотакне 
лопту.

Нападач (А) је у офсајд положају, не утиче на противника, не додирује 
лопту.

Играч не може бити кажњен, јер није дотакао лопту.

142

Прекршаји

Када се направи офсајд прекршај, судија досуђује индиректни 
слободни ударац који се изводи са места на коме се налазио 
играч који је направио прекршај када је последњи пут лопта њему 
упућена од стране једног од његових саиграча.

Било који одбрамбени играч који напусти терен за игру без судијине 
дозволе, из било ког разлога, сматраће се, у односу на офсајд, 
као да је на својој попречној линији или уздужној линији, све до 
следећег прекида игре. Ако играч намерно напусти терен за игру, 
мора бити опоменут следећи пут кад се лопта нађе ван игре. 

Само по себи није прекршај када играч који је у офсајд положају 
изађе са терена за игру да би показао судији да није укључен 
у активну игру. Међутим, ако судија сматра да је он напустио 
терен за игру из тактичких разлога и да је, враћањем на терен 
за игру, непоштено добио предност, играч ће бити опоменут због 
неспортског понашања. Играч мора да тражи дозволу од судије да 
се врати на терен за игру.

Ако играч који напада остане непокретан између стубова и у мрежи 
врата док лопта улази у врата, досудиће се погодак. Међутим, ако 
нападач омета противника, погодак ће бити поништен, играч ће 
бити опоменут због неспортског понашања а игра ће се наставити 
спуштањем лопте на месту где се лопта налазила (страна 41).

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

143

Нападач (А) је у офсајд положају, не утиче на противника, додирује 
лопту.

Помоћни судија треба да подигне заставицу када играч дотакне 
лопту.

Нападач (А) је у офсајд положају, не утиче на противника, не 
додирује лопту.

Играч не може бити кажњен, јер није дотакао лопту.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти, а саиграч (В) који 
није у офсајд положају трчи, такође, ка лопти и игра је.

Играч (А) не може бити кажњен, јер није дотакао лопту.

Играч (А) у офсајд положају може бити кажњен пре него што одигра 
или додирне лопту ако, по мишљењу судије, ниједан други саиграч 
који није у офсајд положају не може да игра лопту.

144

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти, а саиграч (В) 
који није у офсајд положају трчи, такође, ка лопти и игра је.

Играч (А) не може бити кажњен, јер није дотакао лопту.

Играч (А) у офсајд положају може бити кажњен пре него што одигра 
или додирне лопту ако, по мишљењу судије, ниједан други саиграч 
који није у офсајд положају не може да игра лопту.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

143

Нападач (А) је у офсајд положају, не утиче на противника, додирује 
лопту.

Помоћни судија треба да подигне заставицу када играч дотакне 
лопту.

Нападач (А) је у офсајд положају, не утиче на противника, не 
додирује лопту.

Играч не може бити кажњен, јер није дотакао лопту.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти и не додирује је.

Помоћни судија треба да покаже “ударац са врата”.

Нападач (А) је у офсајд положају, омета вратарево видно поље. Он 
мора бити кажњен јер спречава противника да игра или да буде у 
могућности да одигра лопту.

144

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти, а саиграч (В) 
који није у офсајд положају трчи, такође, ка лопти и игра је.

Играч (А) не може бити кажњен, јер није дотакао лопту.

Играч (А) у офсајд положају може бити кажњен пре него што одигра 
или додирне лопту ако, по мишљењу судије, ниједан други саиграч 
који није у офсајд положају не може да игра лопту.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

145

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти и не додирује 
је.

Помоћни судија треба да покаже “ударац са врата”.

Нападач (А) је у офсајд положају, омета вратарево видно поље. Он 
мора бити кажњен јер спречава противника да игра или да буде у 
могућности да одигра лопту.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Нападач (А) је у офсајд положају, не заклања вратарево видно поље 
нити улази у дуел са противником који је у близини лопте.

Нападач (А) је у офсајд положају трчи према лопти, али не спречава 
противника (В) да одигра или да буде у стању да игра лоптом.

Нападач (А) не улази у дуел са противником (В) који је у близини 
лопте.

146

Нападач (А) је у офсајд положају, не заклања вратарево видно 
поље нити улази у дуел са противником који је у близини лопте.

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти, али не спречава 
противника (В) да одигра или да буде у стању да игра лоптом. 

Нападач (А) не улази у дуел са противником (В) који је у близини 
лопте.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

145

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти и не додирује 
је.

Помоћни судија треба да покаже “ударац са врата”.

Нападач (А) је у офсајд положају, омета вратарево видно поље. Он 
мора бити кажњен јер спречава противника да игра или да буде у 
могућности да одигра лопту.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти ометајући 
противника (В) да одигра или да буде у стању да игра лоптом.

Нападач (А) улази у дуел са противником (В) који је у близини лопте.

Нападач (B) , који се у моменту када је његов саиграч задњи пут 
додирнуо или одиграо лопту, налазио у офсајд положају, се кажњава 
због играња или додиривања лопте која се одбила, скренула или је 
одиграна ка њему, од стране вратара када је вратар намерно играо 
лоптом али у жељи да се одбрани. 

146

Нападач (А) је у офсајд положају, не заклања вратарево видно 
поље нити улази у дуел са противником који је у близини лопте.

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти, али не спречава 
противника (В) да одигра или да буде у стању да игра лоптом. 

Нападач (А) не улази у дуел са противником (В) који је у близини 
лопте.

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

147

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти ометајући 
противника (В) да одигра или да буде у стању да игра лоптом.

Нападач (А) улази у дуел са противником (В) који је у близини 
лопте.

Нападач (B) , који се у моменту када је његов саиграч задњи пут 
додирнуо или одиграо лопту, налазио у офсајд положају, се кажњава 
због играња или додиривања лопте која се одбила, скренула или је 
одиграна ка њему, од стране вратара када је вратар намерно играо 
лоптом али у жељи да се одбрани. 

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД
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ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Ударена лопта од саиграча (А) одбија се од вратара. Играч (В) који није 
у офсајд положају игра лоптом. Играч (С) који је у офсајд положају 
неће бити кажњен јер не извлачи предност из тог положаја и није 
додирнуо лопту.

Упућена лопта од саиграча (А) одбија се или је скренута од противника 
ка нападачу (В) који се кажњава због играња или додиривања лопте 
пошто је претходно био у офсајд положају.

147

Нападач (А) је у офсајд положају, трчи према лопти ометајући 
противника (В) да одигра или да буде у стању да игра лоптом.

Нападач (А) улази у дуел са противником (В) који је у близини 
лопте.

Нападач (B) , који се у моменту када је његов саиграч задњи пут 
додирнуо или одиграо лопту, налазио у офсајд положају, се кажњава 
због играња или додиривања лопте која се одбила, скренула или је 
одиграна ка њему, од стране вратара када је вратар намерно играо 
лоптом али у жељи да се одбрани. 

ПРАВИЛО 11 - ОФСАЈД

Ударена лопта од саиграча (А) одбија се од вратара. Играч (В) којиније у офсајд положају игра 
лоптом.Играч (С) који је у офсајд положају неће бити кажњен јер не извлачипредност из тог 
положаја и није додирнуо лопту. 

Упућена лопта од саиграча (А) одбија се или је скренута од противника ка нападачу (В) који се 
кажњава због играња или додиривања лопте пошто је претходно био у офсајд положају. 

Нападач (Ц) у офсајд положају не утиче на противника, кадасаиграч (А) упућује лопту играчу (В1) 
који није у офсајд положајуи који трчи напред ка противничким вратима и из положаја (В2)додаје 
лопту саиграчу (С).Нападач (С) не може бити кажњен јер није био у офсајд положајукада му је 
лопта упућена. 
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Нападач (Ц) у офсајд положају не утиче на противника, када саиграч 
(А) упућује лопту играчу (В1) који није у офсајд положају који трчи 
напред ка противничким вратима и из положаја (В2) додаје лопту 
саиграчу (С). Нападач (С) не може бити кажњен јер није био у офсајд 
положају када му је лопта упућена.

Нападач (B) , који се у моменту када је његов саиграч задњи пут 
додирнуо или одиграо лопту, налазио у офсајд положају, се кажњава 
због играња или додиривања лопте која се одбила, скренула или 
је одиграна ка њему од стране одбрамбеног играча (C), када је 
одбрамбени играч намерно играо лоптом, због брањења врата.

Нападач (B) , који се у моменту када је његов саиграч задњи пут додирнуо или одиграо лопту, 
налазио у офсајд положају, се кажњава због играња или додиривања лопте која се одбила, 
скренула или је одиграна ка њему од стране одбрамбеног играча (C), када је одбрамбени играч 
намерно играо лоптом,  због брањења врата. 

Ударена лопта од саиграча (А) одбија се од вратара. Играч (В) којиније у офсајд положају игра 
лоптом.Играч (С) који је у офсајд положају неће бити кажњен јер не извлачипредност из тог 
положаја и није додирнуо лопту. 

Упућена лопта од саиграча (А) одбија се или је скренута од противника ка нападачу (В) који се 
кажњава због играња или додиривања лопте пошто је претходно био у офсајд положају. 

Нападач (Ц) у офсајд положају не утиче на противника, кадасаиграч (А) упућује лопту играчу (В1) 
који није у офсајд положајуи који трчи напред ка противничким вратима и из положаја (В2)додаје 
лопту саиграчу (С).Нападач (С) не може бити кажњен јер није био у офсајд положајукада му је 
лопта упућена. 
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Основни услови за прекршаје

Следећи услови морају да се испуне да би се прекршај сматрао 
фаулом:

•  мора да га начини играч
•  мора да је извршен на терену за игру
•  мора да се догодио док је лопта у игри

Ако судија заустави игру због прекршаја који се десио ван терена за 
игру (када је лопта у игри), игра ће се наставити спуштањем лопте на 
месту где се лопта налазила (страна 71).

Непажљив, безобзиран, коришћење прекомерне снаге

„Непажљив“ значи да је играч показао мањак пажње и увиђавности 
приликом напада на противника или да се понашао непажљиво.

•  Никакве допунске дисциплинске мере нису потребне ако се 
досуди да је прекршај био непажљив

„Безобзиран“ значи да се играч у нападу понашао тако да је потпуно 
занемарио опасност или последице за свог противника.

•  Играч који игра на безобзиран начин мора бити опоменут

„Коришћење прекомерне снаге“ значи да је играч далеко надмашио 
дозвољено коришћење снаге и постоји опасност да повреди свог 
противника.

•  Играч који користи прекомерну снагу мора бити искључен
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Старт на противника

Старт на противника представља борбу за простор коришћењем 
физичког контакта док је лопта у игри и у играјућем простору, без 
употребе руку или лактова. Прекршај је стартовати на противника:

•  на непажљив начин
•  на безобзиран начин
•  коришћењем прекомерне снаге

Држање противника

Држање противника представља онемогућавање противника да се 
креће напред или около коришћењем шака, руку или тела.

Судије се подсећају да на време реагују и да одлучно решавају 
прекршаје задржавања, нарочито у казненом простору, при 
ударцима из угла и слободним ударцима.

Да би се решиле овакве ситуације:

•  судија ће упозорити сваког играча који држи противника док 
лопта није у игри

•  опоменуће играча који настави да држи противника док лопта 
није у игри

•  досудиће директан слободан ударац или казнени ударац и 
опоменуће играча ако се то деси док је лопта у игри

Ако одбрамбени играч почне да држи нападача ван казненог 
простора, али настави да га држи и у казненом простору, судија ће 
досудити казнени ударац.



152 153

ПРАВИЛО 12 - ПРЕКРШАЈИ И НЕСПОРТСКА ПОНАШАЊА

Дисциплинске казне

•  Играч ће бити опоменут због неспортског понашања када држи 
противника да би га спречио да дође у посед лопте или да заузме 
позицију која му доноси предност

•  Играч ће бити искључен ако држањем противника спречи очигледну 
прилику за постизање поготка

•  Никакве допунске дисциплинске казне неће бити предузете у 
осталим ситуацијама држања противника

Наставак игре

•  Директан слободни ударац са места где је начињен прекршај 
(страна 71) или казнени ударац ако је прекршај начињен у казненом 
простору.

Играње лопте руком

Играње руком представља намеран поступак играча који додирне 
лопту шаком или руком. Приликом процене прекршаја судија ће 
узети у обзир следеће:
•  покрет руке према лопти (не лопте према руци)
•  удаљеност између противника и лопте (неочекивана/изненадна 

лопта)
•  положај руке не мора обавезно да значи да постоји прекршај
•  додиривање лопте предметом који се држи у руци (одевни предмет, 

штитник, итд.) рачуна се у прекршај
•  ударање лопте баченим предметом (ципела, штитник, итд.) рачуна 

се у прекршај

Дисциплинскеказне

Постоје околности у којима је неопходна опомена због неспортског 
понашања када играч намерно руком игра лопту, на пример када 
играч:
•  намерно игра лопту руком како би је спречио да дође у посед 

противника,
•  покуша да постигне погодак намерно играјући лопту руком.
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Међутим, играч ће бити искључен ако спречи погодак или очигледну 
прилику за постизање поготка намерно играјући лопту руком. 
Ова казна не произилази због самог чина намерног играња лопте 
руком, већ због неприхватљиве и неспортске интервенције којом је 
спречено постизање поготка.

Наставак игре

•  Директан слободан ударац са места где је направљен прекршај 
(страна 71) или казнени ударац.

Ван сопственог казненог простора, вратар има иста ограничења 
ве зана за играње лопте руком као и остали играчи. У сопственом 
казненом простору, вратар не може бити крив за прекршај играња 
лопте руком који може произвести директан слободан ударац или 
било који други прекршај везан за игру лопте руком. Међутим, 
он може бити крив за неколико прекршаја због којих се досуђује 
индиректан слободни ударац.

Прекршаји вратара

Вратарима није дозвољено да држе лопту у својим рукама дуже од 
шест секунди. Сматра се да је лопта у поседу вратара:
•  док је лопта у његовим рукама или док се лопта налази између 

његових руку и површине (терена, сопственог тела, итд.)
•  док држи лопту на испруженој руци (длану)
•  док је тапка (баца на земљу, пусти да одскочи и поново узме у руке) 

или док је баца у вис

Када вратар држи лопту у својим рукама, противник га не може 
нападати.

Вратару није дозвољено да додирне лопту рукама у сопственом 
казненом простору у следећим ситуацијама:
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•  ако игра лопту руком пошто се ослободио лопте из свог поседа, а 
лопта није дотакла другог играча.

»  сматра се да је лопта под контролом вратара ако је додирује било 
којим делом шаке или руке осим ако се лопта случајно одбила од 
њега, као на пример после одбране

»  сматра се да је лопта у поседу вратара када је намерно одбаци 
руком или шаком

•  ако руком додирне лопту коју му је намерно упутио његов саиграч
•  ако додирне лопту рукама након што ју је примио директно из 

убацивања које је извео његов саиграч

Наставак игре

•  Индиректан слободан ударац са места где је направљен прекршај 
(страна 71)

Прекршај над вратарем

•  прекршај је ако играч спречава вратара да се ослободи лопте из 
својих руку

•  играч мора бити кажњен због игре на опасан начин уколико шутне 
или покуша да шутне лопту док се вратар ослобађа поседа исте.

•  прекршај је ограничити покрете вратара приближавајући му се на 
неспортски начин, на пример приликом извођења ударца из угла
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Играње на опасан начин

Играње на опасан начин је дефинисано као било каква радња која, 
при покушају да се одигра лопта, прети да повреди неког (укључујући 
и самог играча). Ово се догађа када је противник, који је у близини, 
из страха од повреде, онемогућен да одигра лопту.

Маказице или бицикл су дозвољени начини игре ако, по мишљењу 
судије, нису опасни по противничког играча.

Играње на опасан начин не укључује физички контакт између 
играча. Ако дође до физичког контакта, онда оваква игра постаје 
прекршај који може бити кажњен директним слободним ударцем 
или казненим ударцем. У случају физичког контакта, судија треба 
пажљиво да размотри велику вероватноћу да је учињено и 
неспортско понашање.

Дисциплинске казне

•  ако играч игра на опасан начин у нормалном нападу на лопту, 
судија не треба да предузме никакве дисциплинске мере. Ако је 
играч играо са очигледним ризиком повређивања, судија треба да 
опомене играча

•  ако играч, играјући на опасан начин, спречи очигледну прилику за 
постизање поготка, судија ће га искључити

Наставак игре

•  Индиректан слободан ударац са места где је начињен прекршај 
(страна 71)

•  У случају да постоји контакт, игра на опасан начин постаје прекршај 
и може бити кажњен слободним директним ударцем или казненим 
ударцем.
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Спречавање кретања противника

Спречавање кретања противника значи улазити у правац кретања 
противника да би спречио, блокирао, успорио или приморао 
противника да промени правац, када лопта није у играјућем простору 
ни једног од играча.

Сви играчи имају право да се налазе на терену за игру. Бити на путу 
противника није исто што и улазак у правац кретања противника.

Дозвољено је заграђивати лопту. Играч који се постави између 
противника и лопте из тактичких разлога није направио прекршај све 
док је лопта у играјућем простору, а играч не задржава противника 
рукама или телом. Ако је лопта у играјућем простору играч може да 
буде нападнут од стране противника.

Одлагање наставка игре да би се показао картон

Када је судија одлучио да покаже картон, било да опомене или 
искључи играча, игра се неће наставити све док казна не буде 
спроведена.

Опомене због неспортског понашања

Постоје различите околности када се играч опомиње због нес-
портског понашања, на пример ако играч:

•  на безобзиран начин направи један од седам прекршаја због 
којих се досуђује директан слободан ударац

•  начини прекршај са тактичким циљем да омете или прекине/
заустави обећавајући напад

•  држи противника са циљем да га одвоји од лопте или да га 
спречи да дође до лопте
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•  игра лопту руком да би спречио противника да дође у посед 
лопте или да развије напад (осим вратара у сопственом 
казненом простору)

•  игра лопту руком у покушају да постигне погодак (без обзира 
да ли је покушај успешан или не)

•  покушава да превари судију симулирањем повреде или 
претварајући се да је фаулиран (симулирање)

•  промени место са вратарем за време игре или без судијине 
дозволе

•  понаша се на начин који показује мањак поштовања према 
игри

•  одигра лопту док напушта терен за игру, а након што је добио 
дозволу да исти напусти

•  вербално омета противника у току игре или при наставку игре

•  прави недозвољене ознаке на терену за игру

•  смишљено користи варку док је лопта у игри да одигра лопту 
свом вратару главом, грудима, коленом, итд., желећи да изигра 
ПИ, без обзира да ли је у том случају вратар додирнуо лопту 
својим рукама или не. Играч је учинио прекршај у покушају 
да изигра дух и смисао Правила 12 и игра ће се наставити 
слободном индиректним ударцем

•  смишљено користи варку да одигра лопту свом вратару, 
желећи да изигра ПИ, при извођењу слободног ударца (пошто 
играч буде опоменут слободни ударац ће се поновити).
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Слављење поготка

Дозвољено је да играч покаже своју радост када се постигне погодак, 
али слављење не сме да буде претерано.

Разумна славља су дозвољена, али не треба охрабривати обичај/
тренд извођења кореографског/групног славља, које за крајњи 
резултат има сувишно губљење времена.

Судијама се сугерише да интервенишу у таквим случајевима.

Играч мора да буде опоменут ако:
•  по мишљењу судије прави провокативне, подругљиве и раздра-

жујуће гестове
•  пење се на заштитну ограду око терена за игру да прослави погодак
•  скида дрес преко или дресом покрива главу
•  покрива главу или лице маском или неким другим сличним 

предметом

Напуштање терена за игру ради прославе поготка само по себи не 
представља кажњив прекршај, али је неопходно да се играчи што 
пре врате на терен за игру.

Од судије се очекује да код ситуације слављења поготка делују 
превентивно и разумно.

Протест речима или поступцима

Играч који начини прекршај у виду протеста (вербалног или не)
против одлуке судије, мора бити опоменут.

Капитен екипе нема никакав спосебан нити привилегован статус на 
основу правила игре, али поседује известан степен одговорности за 
понашање своје екипе.
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Одлагање наставка игре

Судије морају да опомену играче који одлажу наставак игре 
користећи тактике као што су:
•  извођење слободног ударца са погрешног места са јединим циљем 

приморавања судије да нареди поновно извођење.
•  долажење да се изведе убацивање, а затим изненадно препуштање 

лопте једном од својих саиграча да изврши убацивање
•  шутирање лопте далеко или одношење лопте далеко рукама, након 

што је судија зауставио игру
•  претерано одлагање извођења убацивања или слободног ударца
•  одлагање напуштања терена за игру приликом замене
•  изазивање сукоба намерним додиривањем лопте након што је 

судија зауставио игру

Учестало прављење прекршаја

Судије све време треба да буду на опрезу по питању играча који 
учестало крше ПИ. Нарочито морају бити свесни да играч који прави 
више прекршаја, па и различите врсте, мора бити опоменут због 
учесталости прекршаја.

Број о којем се може говорити као „учестали прекршаји“ није 
прецизно одређен, на слободној је процени судије и треба га 
схватити у контексту ефективне игре.
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Озбиљан прекршај игре

Играч је крив за озбиљан прекршај игре ако користи прекомерну 
снагу или грубост против играча противничког тима када напада на 
лопту која је у игри.

Напад који доводи у опасност безбедност противника мора бити 
кажњен као озбиљан прекршај игре.

Било који играч који удари противника у нападу на лопту спреда, са 
стране или отпозади, користећи једну или обе ноге, са прекомерном 
снагом и који угрожава сигурност противника, крив је због озбиљног 
прекршаја игре (грубост).

Не би требало да се примени правило предности у ситуацији 
озбиљног прекршаја игре, осим уколико не постоји јасна и сигурна 
прилика да се постигне погодак. Судија ће искључити играча који 
је крив за озбиљан прекршај игре првом следећом приликом када 
лопта буде ван игре.

Играч који је крив за озбиљан прекршај игре треба да се искључи, 
а игра се наставља директним слободним ударцем са места где 
је прекршај начињен (страна 71) или казненим ударцем (ако је 
прекршај начињен у казненом простору играча који га је направио).

Насилно понашање

Играч је крив за насилно понашање ако користи прекомерну снагу 
или грубост против противничког играча када се не бори за лопту.

Он је, такође, крив за насилно понашање ако користи прекомерну 
снагу или грубост против саиграча, гледаоца, службеног лица на 
утакмици или било које друге особе.

Насилно понашање може да се деси на терену за игру или ван 
граничних линија, било да је лопта у игри или не.

Правило предности се не примењује у ситуацијама насилног 
понашања осим уколико не постоји јасна и сигурна прилика за 
постизање поготка. Судија ће искључити играча који је крив за 
насилно понашање првом приликом када лопта буде ван игре.
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Судије се подсећају да насилно понашање води у опште суп-
ротстављање међу играчима, те морају покушати спречити га 
активном интервенцијом.

Играч, заменик или замењени играч, који је крив због насилног 
понашања, биће искључен.

Наставак игре
•  ако је лопта ван игре, игра се наставља у складу са претходном 

одлуком
•  ако је лопта у игри, а прекршај се десио ван терена за игру:

»  ако је играч већ напустио терен за игру и начини прекршај -  
игра се наставља спуштањем лопте са места на коме се лопта 
налазила када је игра заустављена (страна 71)

»  ако играч напусти терен за игру да би начинио прекршај - 
игра се наставља индиректним слободним ударцем са места 
где се налазила лопта када је игра заустављена (страна 71)

•  ако је лопта у игри, а играч начини прекршај у терену за игру:
»  против противничког играча - игра се наставља директним 

слободним ударцем са места где је прекршај направљен 
(страна 71) или казненим ударцем (ако је прекршај начињен 
у казненом простору играча који га је направио).

»  против саиграча - игра се наставља индиректним слободним 
ударцем са места где је начињен прекршај (страна 71)

»  против заменика или замењеног саиграча - игра се наставља 
индиректним слободним ударцем са места на коме се лопта 
налазила када је игра заустављена (страна 71)
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»  против судије или судије помоћника - игра се наставља индиректним 
слободним ударцем са места где је начињен прекршај (страна 71)

»  против друге особе - игра се наставља спуштањем лопте са места 
на коме се лопта налазила када је игра заустављена (страна 71)

Прекршаји бацањем предмета (или лопте)

Ако, док је лопта у игри, играч, заменик или замењени играч баце 
неки предмет на противника или другу особу, на безобзиран 
начин, судија ће зауставити игру и опоменути играча, заменика или 
замењеног играча.

Ако, док је лопта у игри, играч, заменик или замењени играч баце 
неки предмет на противника или другу особу, користећи прекомерну 
снагу, судија ће зауставити игру и искључити играча, заменика или 
замењеног играча због насилног понашања.

Наставак игре

•  ако играч који се налази у сопственом казненом простору баци 
неки предмет на противника који се налази ван казненог простора, 
судија ће наставити игру директним слободним ударцем за 
противнички тим, који се изводи са места где је предмет ударио или 
је могао ударити противника

•  ако играч који се налази ван казненог простора баци неки предмет 
на противника који се налази у казненом простору, судија ће 
наставити игру казненим ударцем

•  ако играч који се налази у терену за игру баци неки предмет на било 
коју особу која се налази ван терена за игру, судија ће наставити игру 
индиректним слободним ударцем са места где се лопта налазила 
када је игра заустављена (страна 71)

•  ако играч који се налази ван терена за игру баци неки предмет на 
противника који се налази у терену за игру, судија ће наставити игру 
директним слободним ударцем за противнички тим који се изводи 
са места где је предмет ударио или је могао ударити противника или 
казненим ударцем (ако је прекршај начињен у казненом простору 
играча који га је направио).

• ако заменик или замењени играч који се налази ван терена за 
игру баци неки предмет на противника који се налазиу терену за 
игру, судија ће наставити игру индиректним слободним ударцем за 
противнички тим који се изводи са места где се лопта налазила када 
је игра заустављена (страна 71)
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Спречавање поготка или прилике за постизање поготка

Постоје два прекршаја за искључење везана за спречавање 
очигледне прилике противника да постигне погодак. Није неопходно 
да се прекршај деси унутар казненог простора.

Ако судија примени правило предности у очигледној прилици да се 
постигне погодак и погодак се директно постигне, иако је противник 
играо лопту руком ипи фаулирао противника, играч неће бити 
искључен, али може бити опоменут.

Судије треба да узму у обзир следеће околности када доносе одлуку 
да искључе играча зато што је спречио погодак или очигледну 
прилику за постизање поготка:

•  растојање између места прекршаја и противничких врата

•  вероватноћа задржавања или стицања контроле над лоптом

•  правац игре

•  позиција и број одбрамбених играча

•  прекршај којим се противник спречава да из очигледне 
прилике постигне погодак може да буде прекршај за директан 
слободан ударац или индиректан слободан ударац
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Процедура

Лопта је у игри када се шутне стопалом и помери.

Слободан ударац може да се изведе подизањем лопте стопалом или 
са оба стопала истовремено.

Финтирање приликом извођења слободног ударца да би се збунио 
противник дозвољено је као део фудбала. Међутим, ако по мишљењу 
судије, финтирање садржи неспортско понашање, играч ће бити 
опоменут.

Ако играч, док правилно изводи слободни ударац, намерно шутне 
лопту у противника да би је поново играо, али при томе није 
непажљив, ни безобзиран, нити користи прекомерну снагу, судија 
ће дозволити да се игра настави.

Индиректан слободан ударац треба да се понови ако судија не 
подигне руку и тиме да знак да је ударац индиректан, а лопта је 
директно ушла у врата. Првобитно досуђен индиректан слободан 
ударац није поништен због грешке судије.

Растојање

Ако играч одлучи да брзо изведе слободан ударац, а противник 
пресретне лопту која је на растојању мањем од 9,15 м од њега, судија 
ће дозволити да се игра настави.

Ако играч одлучи да брзо изведе слободан ударац, а противник који 
је близу лопте га намерно онемогући да изведе ударац, судија ће 
опоменути играча због одлагања наставка игре.

Ако, при извођењу слободног ударца од стране одбрамбене екипе 
из сопственог казненог простора, један или више противника остане 
у казненом простору, зато што је одбрамбени играч одлучио да брзо 
изведе слободан ударац, а противници немају времена да напусте 
казнени простор, судија ће дозволити да се игра настави.
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Процедура

Финтирање, да би се збунио противник, у току затрчавања/залетања 
приликом извођења казненог ударца дозвољено је као део фудбала. 
Међутим, финтирање при шутирању лопте после завршеног 
затрчавања/залетања (задњи корак) сматра се кршењем Правила 14 
и као неспортско понашаање мора бити санкционисано опоменом.

Припрема за казнени ударац

Судија ће, пре извођења казненог ударца, проверити да ли су 
испуњени следећи захтеви:

•  познат је извођач
•  лопта је правилно постављена на тачки за извођење казненог 

ударца
•  вратар је на попречној линији између стубова и лицем окренут 

извођачу
•  саиграчи извођача и вратар су:

»  ван казненог простора
»  ван кружног лука за казнени ударац
»  иза лопте
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Прекршаји - после звиждука и пре него што је лопта у игри

166

Прекршаји – после звиждука и пре него што је лопта у игри

Резултат извођења ударца

Погодак Нема поготка

Прекршај 
чини:

Нападач Поново извођење Индиректан слободан 
ударац

Одбрамбени 
играч Погодак Поново извођење

Оба играча Поново извођење Поново извођење

ПРАВИЛО 14 – КАЗНЕНИ УДАРАЦ
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Процедура - прекршаји

Судије се подсећају да противнички играчи не смеју да буду ближе од 
2 метра од места са кога се врши убацивање. Тамо где је неопходно, 
судија ће упозорити сваког играча који се налази у оквиру ове 
удаљености пре него што се изврши убацивање и опоменуће играча 
који се након упозорења не помери на прописану удаљеност. Игра 
ће се наставити убацивањем.

Ако играч, док исправно врши убацивање, намерно баци лопту на 
противника да би је поново играо, али то не ради на непажљив нити 
на безобзиран начин, нити користећи прекомерну снагу, судија ће 
дозволити да се игра настави.

Ако лопта директно из убацивања уђе у врата противничке екипе, 
судија ће досудити ударац са врата. Ако лопта директно из убаци-
вања уђе у врата играча који је извршио убацивање, судија ће 
досудити ударац из угла.

Ако лопта додирне тло, пре него што уђе на терен за игру, убацивање 
ће се поновити од стране исте екипе и са истог места ако је изведено 
у складу са процедуром. Ако није изведено у складу са процедуром, 
поновиће га противничка екипа.
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Процедура - прекршаји

Ако играч, који је исправно извео ударац са врата, поново игра лопту 
када је лопта напустила казнени простор, пре него што ју је дотакао 
неки други играч, биће кажњен индиректним слободним ударцем са 
места где је други пут дотакао лопту (страна 71). Међутим, ако играч 
намерно руком дотакне лопту, биће кажњен директним слободним 
ударцем и дисциплинском казном ако је то потребно.
Ако противник уђе у казнени простор пре него што лопта уђе у 
игру и буде заустављен прекршајем од стране одбрамбеног играча, 
поновиће се ударац са врата, а одбрамбени играч може да буде 
опоменут или искључен, зависно од прекршаја.
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Процедура - прекршаји

Судије се подсећају да противнички играчи морају да буду најмање 
9,15м удаљени од четвртине круга у углу све док лопта не уђе у игру 
(за помоћ се могу користити алтернативне ознаке ван терена). Када 
је то неопходно, судија треба да упозори сваког играча који се не 
налази на овом растојању пре него што се изведе ударац из угла 
и да опомене играча ако се он и након упозорења не помери на 
прописану удаљеност.

Ако извођач ударца из угла дотакне лопту други пут пре него што је 
она дотакла неког другог играча, досудиће се индиректан слободан 
ударац у корист противничког тима са места где ју је дотакао други 
пут (страна 71).

Ако играч, док исправно изводи ударац из угла, намерно шутне лопту 
на противника да би је поново играо, али то не ради на непажљив, 
нити на безобзиран начин, нити користећи прекомерну снагу, судија 
ће дозволити да се игра настави.

Лопта ће се поставити у четвртину круга у углу, а у игри је када се 
удари и помери. Самим тим лопта не мора да напусти четвртину 
круга да би ушла у игру.

Дијаграм показује неке исправне и неисправне позиције постављања 
лопте.
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Судије се подсећају да противнички играчи морају да буду најмање 
9,15м удаљени од четвртине круга у углу све док лопта не уђе у 
игру (за помоћ се могу користити алтернативне ознаке ван терена). 
Када је то неопходно, судија треба да упозори сваког играча који се 
не налази на овом растојању пре него што се изведе ударац из угла 
и да опомене играча ако се он и након упозорења не не помери на 
прописану удаљеност

Ако извођач ударца из угла дотакне лопту други пут пре него што је 
она дотакла неког другог играча, досудиће се индиректан слободан 
ударац у корист противничког тима са места где ју је дотакао други 
пут (страна 41).

Ако играч, док исправно изводи ударац из угла, намерно шутне лопту 
на противника да би је поново играо, али то не ради на непажљив 
нити на безобзиран начин, нити користећи прекомерну снагу, судија 
ће дозволити да се игра настави.

Лопта ће се поставити у четвртину круга у углу, а у игри је када се 
удари и помери, самим тим лопта не мора да напусти четвртину круга 
да би ушла у игру.

Дијаграм показује неке исправне и неисправне позиције постављања 
лопте.

ПРАВИЛО 17 – УДАРАЦ ИЗ УГЛА
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ПРОЦЕДУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА УТАКМИЦЕ

Ударци са тачке за казнени ударац

Процедура

•  Ударци са тачке за казнени ударац нису део утакмице

•  Казнени простор у којем се изводе ударци са тачке за казнени 
ударац може бити промењен само ако врата или подлога постану 
неупотребљиви

•  Када сви изабрани играчи изведу ударац са тачке за казнени ударац, 
у другом кругу не морају да изводе ударце истим редом

•  Сваки тим је одговоран за избор играча од оних који се налазе на 
терену за игру на крају утакмице и за редослед којим ће изводити 
ударце

•   Повређени играч, који није вратар, не може да буде замењен током 
извођења удараца са тачке за казнени ударац

•  Ако је вратар искључен током извођења удараца са тачке за казнени 
ударац, замениће га играч који је био у тиму када је утакмица 
завршена

•  Играч, заменик или замењени играч могу да буду опоменути или 
искључени током извођења удараца са тачке за казнени ударац

•  Судија неће прекинути утакмицу ако једна екипа остане са мање од 
седам играча током извођења удараца са тачке за казнени ударац 
(одлуке ФСС, стр. 33)

•  Ако је играч повређен или искључен током извођења удараца 
са тачке за казнени ударац и тиме једна екипа остане са играчем 
мање, судија неће смањити број играча који изводе ударце за други 
тим. Исти број играча из оба тима је неопходан само на почетку 
извођења удараца са тачке за казнени ударац.
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