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01 Teren za igru  

a) Podloga na terenu za igru   

b) Obilježavanje terena   

c) Mjere  

d) Mjere za međunarodne utakmice  

e) Vratarev prostor  

f) Kazneni prostor  

g) Kutni luk  

h) Kutne zastavice  

i) Tehnički prostor  

j) Vrata  

k) Tehnologija na gol crti – (GLT)  

l) Komercijalno oglašavanje  

m) Logotipovi i znakovlje   

n) Pomoćni video sudac (VAR)   

  

• Stupovi vrata i grede moraju biti napravljeni od odobrenog materijala. Njihov oblik 

mora biti kvadratni, pravokutni, okrugli ili eliptični, ili u kombinaciji četiri osnovna 

oblika, i ne smiju predstavljati opasnost za igrače    

• Žalba za neispravnost vrata ili mjera terena za igru podnosi se sucu utakmice 

najmanje šezdeset minuta prije početka utakmice  

• O sposobnosti terena za igru odlučuje sudac u prisustvu kapetana obiju momčadi   

  

Primjer: Kome i kada se može najaviti žalba na neispravnost naprava ili mjera terena 

za igru ?  

  

Samo sucu. Pisani se prigovor mora podnijeti najkasnije šezdeset minuta prije početka 

utakmice   
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02 Lopta   

a) Svojstva i mjere  

b) Zamjena neispravne lopte   

c) Dodatne lopte   

  

b) Zamjena neispravne lopte    

• Ako lopta postane neispravna tijekom igre: 

- Igra se zaustavlja  

- Igra se nastavlja spuštanjem lopte    

• Ako lopta postane neispravna pri početnom udarcu, udarcu s vrata, udarcu iz kuta, 

slobodnom udarcu, kaznenom udarcu ili ubacivanju, udarac će biti ponovljen  

• Ako lopta postane neispravna tijekom kaznenog udarca ili jedanaesterca dok se kreće 

prema naprijed i prije nego dodirne igrača, gredu ili stupove vrata, udarac se ponavlja  

•  Lopta ne smije biti zamijenjena tijekom utakmice bez sučevog odobrenja   

  

Primjer: Jedna od osoba koja se nalazi u tehničkom prostoru ubaci dodatnu loptu u 

teren za igru i time zaustavi obećavajući napad suparničke momčadi. Odluka suca ?  

  

Igru zaustaviti, počinitelja isključiti iz igre. Međutim, ako sudac ne može identificirati 

počinitelja, isključiti glavnog trenera,a igru nastaviti izravnim slobodnim udarcem s 

mjesta ometanja igre za suparničku momčad. 

 

  

Primjer: Dok je igra u tijeku lopta postane neispravna na 19 metara od vrata zbog 

čega je sudac zaustavio igru. Odluka suca ?  

 

 Loptu zamjenjuje ispravnom i igra se nastavlja spuštanjem lopte za momčad igrača 

koji je posljednji igrao na mjestu posljednjeg dodira   

 

 

Primjer: Kako treba nastaviti igru ako lopta pukne od udarca kod izvođenja slobodnih 

udaraca ili kaznenog udarca ?  

  

Udarac treba ponoviti.  
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03 Igrači   

a) Broj igrača  

b) Broj zamjenskih igrača  

c) Postupak zamjene  

d) Zamjena vrata  

e) Prekršaji i sankcije  

f) Isključeni igrači i zamjenski igrači  

g) Dodatne osobe na terenu za igru   

h) Igrači izvan terena za igru  

i) Pogodak postignut s dodatnom osobom na terenu za igru  

j) Kapetan momčadi   

  

• Nacionalni savezi mogu dopustiti najviše pet zamjena igrača, osim za muška i ženska 

natjecanja u kojima se natječu prve momčadi u najvišem razredu natjecanja ili 

seniorske A-reprezentacije 

 

• Propozicijama natjecanja, uslijed određenih okolnosti (pandemija, itd.), može se 

dozvoliti pet zamjena i u natjecanjima u kojima se natječu prve momčadi u najvišem 

razredu natjecanja ili seniorske A-reprezentacije. Tada se zamjene provode tijekom tri 

zaustavljanja, u koje se ne broji zamjena izvršena u poluvremenu   

 

• U produžetke se prenosi broj neiskorištenih zamjena i broj neiskorištenih 

zaustavljanja.Također, u produžetku ostaje mogućnost jedne dodatne zamjene i 

jednog zaustavljanja   

 

Primjer: U natjecanju gdje je Propozicijama dozvoljeno pet zamjena momčad „A“ 

izvrši tri zamjene igrača tijekom regularnog tijeka utakmice i za to iskoristi jedno 

zaustavljanje. Koliko zamjena i mogućnosti momčad „A“ može koristiti u produžetku ?   

  

U produžetke može koristiti tri neiskorištene zamjene i tri zaustavljanja igre   

  

 

Primjer: U natjecanju gdje je Propozicijama dozvoljeno pet zamjena momčad A izvrši 

četiri zamjene igrača tijekom igre i za to iskoristi tri zaustavljanja igre. Može li izvršiti 

preostalu petu zamjenu kako bi zamijenili igrača koji je ozlijeđen u 80. minuti 

utakmice ?  

  

Ne može     
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• Zamjena igrača na poluvremenu bez obavijesti suca nije prekršaj za opomenu ( žuti 

karton )   

- Ukoliko se zamjena igrača provodi na poluvremenu ili prije produžetka a o tome 

nije obaviješten sudac, navedeni zamjenski igrač može nastaviti igru, ne 

poduzimaju se disciplinske mjere, a slučaj se prijavljuje nadležnim tijelima   

  

- Zamjena mjesta igrača i vratara na poluvremenu, bez da je o tome obavješten 

sudac, nije prekršaj za opomenu 

  

• Ukoliko igrač zamijeni mjesto s vratarem za vrijeme trajanja igre, bez odobrenja suca, 

sudac:     

- Dopušta nastavak igre  

- Opominje obojicu igrača kod sljedećeg zaustavljanja igre   

 -    

Primjer: Tijekom intervencije liječnika u prekidu igre vratar i branič domaće momčadi    

zamijene dresove bez dozvole suca. Sudac to primijeti kada je, sada već bivši vratar 

postigao pogodak. Odluka suca ?  

 

Pogodak priznati, a vratara i braniča će opomenuti prije nastavka igre. 

  

• Kako sada izgleda postupak zamjene igrača ?    

- Igrač koji pri zamjeni napušta teren za igru mora izaći na najbližoj točki 

granične crte, osim ukoliko ga sudac drugačije uputi ( primjerice kada postoji 

sigurnosni problem ili igrač napušta teren za igru na nosilima)  

- Igrač nakon izlaska s terena za igru mora se odmah uputiti prema tehničkom 

prostoru ili svlačionici, ukoliko igrač krši smisao ovog pravila treba biti 

sankcioniran opomenom zbog nesportskog ponašanja tj. odugovlačenja s 

nastavkom igre   

  

• Zamjenski igrač može izvesti bilo koji udarac za nastavak utakmice pod uvjetom da je 

izvršen postupak zamjene i da prvo uđe na teren za igru   

  

• Igrač isključen prije/poslije početnog udarca  

- Prije predaje popisa igrača momčadi ne smije biti imenovan na popisu u bilo 

kojoj ulozi  

- Nakon uvrštenja na popis igrača momčadi, a prije početka utakmice, može 

biti zamijenjen imenovanim zamjenskim igračem ( tog zamjenskog igrača ne 

može se zamijeniti na popisu)   

- Nakon početka utakmice ne može biti zamijenjen   
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• Sudac će dosuditi izravni slobodni udarac ili kazneni udarac ako zamjenski igrač, 

zamijenjeni ili isključeni igrač / službena osoba ometa igru   

  

• Ukoliko je sudac zaustavio igru zbog ometanja igre koje je počinila :   

 

           Službena osoba, zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili isključeni igrač, igra se nastavlja 

izravnim slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem        

             

 Primjer: Zamjenski igrač za vrijeme trajanja igre uđe u igru kao zamjena za 

ozlijeđenog suigrača bez odobrenja suca. Sudac to primjeti tek kad se taj 

igrač upustio u borbu za loptu sa suparničkim obrambenim igračem. 

 

Zaustaviti igru, igrača opomenuti i udaljiti izvan terena za igru te dosuditi 

izravni slobodni udarac sa mjesta gdje je zamijenski igrač ometao igru, za 

obrambenu momčad. 

 

Primjer: Dok je igra u tijeku, trener da bi spriječio brzi kontra napad 

suparničke momčadi stojeći na rubu tehničkog prostora, pogodi loptom 

suparničkog igrača. Odluka suca?   

  

Dozvoliti prednost ako je moguće. Ako je igra zaustavljena, isključiti trenera, 

izravni slobodni udarac (kazneni udarac) s mjesta gdje je pogođen suparnički 

igrač  

  

- Vanjski čimbenik, igra se nastavlja spuštanjem lopte   

  

• Ukoliko igrač koji mora dobiti odobrenje suca za ponovni ulazak u teren za igru, uđe 

bez odobrenja, sudac mora:  

- Zaustaviti igru (ako igrač ne ometa igru ili člana sudačkog tima sudac će 

dozvoliti prednost ), i opomenuti igrača. Ako igrač nije ometao igru, a sudac 

je zaustavio igru zbog ulaska igrača bez odobrenja,igra će biti nastavljena 

neizravnim slobodnim udarcem 

 

- Ukoliko sudac mora zaustaviti igru zbog ometanja igre, igrača će kazniti 

odgovarajućom disciplinskom mjerom, a igra će biti nastavljena izravnim 

slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem (ako je spriječena izgledna 

situacija za postizanje pogotka počinitelja će isključiti, ako se radi samo o 

ometanju igre,počinitelja će opomenuti )  
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• Ukoliko sudac nakon postignutog pogotka, a prije nastavka igre, uvidi kako je na 

terenu za igru u trenutku postizanja pogotka bila dodatna osoba, on neće priznati 

pogodak već će igra biti nastavljena :  

- Izravnim slobodnim udarcem za suparničku momčad  s mjesta gdje se 

nalazila dodatna osoba ( igrač, zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili službena 

osoba iz momčadi koja je postigla pogodak )   

- Spuštanjem lopte ako se u trenutku kada je postignut pogodak na terenu za 

igru nalazio vanjski čimbenik koji je utjecao na igru  

 

❖Ukoliko je sudac, u gore spomenutoj situaciji priznao pogodak i nastavio igru, 

sudac mora prijaviti slučaj nadležnim tijelima  
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04 Oprema igrača    

a) Sigurnost  

b) Obavezna oprema  

c) Boje  

d) Ostala oprema  

e) Slogani, poruke, slike i oglašavanje   

f) Prekršaji i sankcije   

 

• Čarape-traka ili bilo koji drugi materijal koji obavija vanjski dio čarape mora biti iste 

boje kao i donji dio čarape na koji se postavlja ili prekriva  

 

• Igrač koji je napustio u teren za igru kako bi popravio ili zamijenio opremu mora proći 

provjeru opreme kod bilo kojeg člana sudačkog tima, prije nego što dobije dopuštenje 

sucaza povratak na teren, koje može biti i tijekom igre   

 

• Igrač koji je napustio teren za igru zbog problema sa opremom te se vrati bez 

odobrenja suca mora biti opomenut. Ako je igra zaustavljena radi izricanja opomene 

dosuđuje se neizravni slobodni udarac na mjestu gdje se lopta nalazila u trenutku 

zaustavljanja igre, osim ako je došlo do ometanja igre tada se dosuđuju izravni 

slobodni udarac ili kazneni udarac na mjestu gdje je počinjeno ometanje a počinitelju 

se izriče odgovarajuća disciplinska mjera   

 

Primjer: Igrač koji se nalazi izvan terena za igru kako bi popravio opremi, vrati se u 

teren za igru sa središnje crte bez dozvole suca i potom se uključi u borbu za loptu sa 

suparničkim igračem. Odluka suca ?  

 

Zaustaviti igru, opomenuti igrača i igru nastaviti izravnim slobodnim udarcem.  

 

• Podmajice moraju biti:   

 

- Jednobojne i u boji glavne boje majice na rukavu ili  

- S uzorkom u bojama koji u potpunosti odgovara rukavu majice ( svi igrači 

jedne momčadi moraju imati istu boju podmajice )   

 

• Podhlačice ili tajice moraju biti u boji glavne boje kratkih hlačica ili najnižeg dijela 

kratkih hlačica – igrači iste momčadi moraju nositi istu boju   
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• Elektronička komunikacija  

  

- Upotreba bilo kakvog oblika elektroničke komunikacije službenim osobama 

momčadi dopuštena je ukoliko je izravno povezana sa zdravljem ili 

sigurnošću igrača, ili u taktičko/trenerske svrhe, no isključivo se smiju 

koristiti mala, prijenosna, ručna oprema ( npr. mikrofon, slušalice, pametni 

telefon, pametni sat, tablet, laptop). Službena osoba koja koristi ne odobreni 

uređaj ili se zbog upotrebe elektroničko-komunikacijske opreme ponaša na 

neprikladan način sudac će mu pokazati crveni karton i bit će udaljen iz 

tehničkog prostora.  

  

Primjer: Pomoćni trener, koji se nalazi u tehničkom prostoru, tijekom igre 

koristi elektronički sustav za komunikaciju koja za posljedicu ima 

neprimjereno ponašanje. Četvrti sudac je o tome obavijestio suca utakmice. 

Odluka suca ?  

  

Sudac će u prvom zaustavljanju igre, pomoćnog trenera koji se ponaša na 

neprimjeren način isključiti, odnosno pokazati mu crveni karton, te ga udaljiti 

iz tehničkog prostora.   

  

Primjer: Sudac je prije početka utakmice upozorio igrača da skine nakit. 

Kasnije tijekom utakmice, sudac uoči da taj igrač i dalje nosi nakit, te zbog 

toga zaustavi igru. Odluka suca ?  

  

Sudac će igrača opomenuti te ga udaljiti s terena za igru kako bi skinuo nakit. 

Igra će biti nastavljena neizravnim slobodnim udarcem u korist suparničke 

momčadi s mjesta gdje se kažnjeni igrač nalazio u trenutku zaustavljanja 

igre.  
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05 Sudac   

a) Ovlasti suca  

b) Odluke suca  

c) Prava i dužnosti (prednost, disciplinske mjere, ozljede, vanjski utjecaji ) d) VAR  

e) Oprema suca  

f) Znakovi suca  

g) Odgovornost sudačkog tima  

• Sudac ne može promijeniti odluku o nastavku igre nakon što je igra nastavljena. 

Međutim sudac može pokazati žuti ili crveni karton za raniji incident.   

  

Primjer: Pomoćni sudac signalizira zastavicom prekršaj nasilnog ponašanja u igri bez 

lopte, ali sudac to ne uoči prije nego što je igra nastavljena. Odluka suca ?   

 

Sudac još uvijek može poduzeti odgovarajuće disciplinske mjere, ali ne primjenjuje 

nastavak igre povezan s prekršajem   

  

• Kada se istovremeno dogodi više prekršaja, sudac kažnjava teži prekršaj u smislu:   

- Sankcioniranja  

- Nastavka igre  

- Fizičke oštrine  

- Taktičkog utjecaja   

Primjer: Dva igrača iz suparničkih momčadi istovremeno počine prekršaj : igrač iz 

momčadi A u borbi za loptu na preoštar način, igrač iz momčadi B napada suparnika 

prekomjernom silom. Odluka suca ?  

  

Sudac će opomenuti igrača iz momčadi A, isključiti igrača iz momčadi B, igru nastaviti 

izravnim slobodnim udarcem za momčad A.  

  

• Od zahtjeva za napuštanjem terena za igru nakon ukazane pomoći izuzeti su sljedeći 

slučajevi :   

- Ozlijeđeni vratar  

- Sudar vratara i igrača koji zahtijeva neodgodivi liječnički pregled  

- Sudar igrača iste momčadi koji zahtijeva neodgodivi liječnički pregled 

- Teška ozljeda  

- Ozljeda igrača kao posljedica fizičkog prekršaja zbog kojeg je počinitelj 

opomenut ili isključen, pod uvjetom da igraču pomoć bude brzo pružena  

- Dosuđen je kazneni udarac, a ozlijeđeni će igrač biti izvođač   
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Primjer: Dosuđen je kazneni udarac nakon prekršaja nad napadačem br. 9 koji je pri 

tome ozlijeđen i potreban mu je liječnički tretman. Trener traži da upravo igrač br. 9 

izvede kazneni udarac. Odluka suca ?  

  

Sudac će dozvoliti ozlijeđenom igraču da nakon ukazane liječničke pomoći izvede 

kazneni udarac bez napuštanja terena za igru.  

  

Primjer: Dok je igra u tijeku, sudare se glavama igrač i suparnički vratar. Obojici je 

ukazana liječnička pomoć te su spremni za nastavak igre. Odluka suca ?  

  

Oba igrača nakon tretmana mogu ostati na terenu za igru.  

  

• Sudac ima pravo pokazati žute ili crvene kartone od ulaska na teren za igru na 

početku utakmice pa sve dok se utakmica ne završi, uključujući i stanku između 

poluvremena, produžetke i jedanaesterce.     

  

Primjer: Sudac primjećuje da imenovani zamjenski igrač koristi uvredljive geste prema 

suparničkom igraču na terenu za igru tijekom zagrijavanja, prije početka utakmice. 

Odluka suca ?  

  

Sudac će zabraniti nastup zamjenskom igraču i on ne može biti zamijenjen drugim 

zamjenskim igračem u zapisniku. Broj zamjena ostaje isti.  

  

• Sudac može pokazati žuti ili crveni karton igraču, zamjenskom igraču, zamijenjenom 

igraču i službenoj osobi. Ukoliko službena osoba koja je počinila prekršaj ne može biti 

identificirana, glavnoj službenoj osobi ( obično glavni trener ) u tehničkom prostoru 

biti će pokazan žuti ili crveni karton ( kao odgovorna osoba za ostale službene osobe ).  

  

  

• Član liječničkog osoblja, koji je počinio prekršaj za isključenje može ostati pružati 

pomoć igračima ukoliko momčadi nije raspoloživo niti jedan drugi član liječničkog 

osoblja, prekršaj se prijavljuje nadležnom tijelu.    

  

• Ukoliko se igra zaustavi zbog vanjskog utjecaja ona će biti nastavljena spuštanjem 

lopte   

 

Primjer: Gledatelj zazviždi, a obrambeni igrač unutar svog kaznenog prostora uhvati 

loptu rukama, pretpostavljajući da je igra zaustavljena. Odluka suca ?   

  

Zaustaviti igru, nema stegovne mjere za obrambenog igrača, spuštanje lopte za 

vratara  
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• VAR sudac može pomoći sucu samo u slučaju „jasne i očigledne pogreške“ ili 

„ozbiljnog propuštenog incidenta“ koji se odnosi na :  

- Pogodak /nema pogotka  

- Kazneni udarac / nema kaznenog udarca  

- Izravni crveni karton ( ne drugu opomenu )  

- Pogrešni identitet, kada sudac opomene ili isključi pogrešnog igrači momčadi 

koja je skrivila prekršaj   

06 Ostali članovi sudačkog tima     

a) Pomoćni sudac  

b) Četvrti sudac  

c) Dodatni pomoćni sudac  

d) Pričuvni pomoćni sudac  

e) Članovi sudačkog tima za pregled video-snimke 

  

07 Trajanje utakmice   

a) Razdoblje igre  

b) Odmor između poluvremena  

c) Nadoknada izgubljenog vremena  

d) Kazneni udarac  

e) Prekinuta utakmica  

  

• Stanka za rashlađenje: traje od 90 sekundi do 3 minute, služi kako bi se snizila 

tjelesna temperatura   

• Stanka za osvježenje pićem : traje najviše jednu minutu, služi za rehidraciju (predah 

ne služi za davanje trenerskih uputa )    

- Vrijeme izgubljeno na predahe za osvježenjem pićem i stanke za rashlađenje te 

provjere / preglede putem VAR- sustava mora biti nadoknađeno   

  

• Primjer: Igraju se produžeci kako bi se odlučio pobjednik utakmice ili utakmice kod 

kuće i u gostima. Imaju li igrači pravo na odmor između dva produžetka   

  

Igrači imaju pravo na kratki predah za osvježenjem pićem u trajanju od 1 minute, a 

potom mijenjaju strane i započinju drugi dio produžetka početnim udarcem.   

  



Izmjene i dopune pravila nogometne igre 2020/21  

  

13  

  

  

  

08 Početak i nastavak igre   
  
a) Slobodni udarci ( izravni i neizravni )  

b) Kazneni udarac  

c) Ubacivanja  

d) Udarci s vrata  

e) Udarci iz kuta  

f) Početni udarac  

g) Spuštanje lopte    

  

• Lopta mora biti udarena i  jasno / očito pomaknuta kako bi bila u igri, kod svih 

nastavaka igre   

  

• Kod izvođenja početnog udarca samo izvođač može stajati u suparničkoj polovici 

terena za igru, te lopta može ići u bilo kojem smjeru   

  

• Sudac spušta loptu za vratara momčadi koja se brani u njezinom kaznenom prostoru 

ukoliko je, u trenutku zaustavljanja igre :   

- Lopta bila u kaznenom prostoru ili  

- Posljednji dodir lopte bio u kaznenom prostoru   

  

• U svim drugim slučajevima, sudac spušta loptu za jednog igrača momčadi koja je 

posljednja dodirnula loptu na mjestu gdje je lopta posljednje dodirnula igrača, 

vanjskog čimbenika ili člana sudačkog tima. Svi drugi igrači ( obje momčadi ) moraju 

biti udaljeni najmanje 4 metra od lopte sve dok lopta ne bude u igri. Lopta je u igri 

kada dotakne tlo   
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09 Lopta u igri i izvan igre    
  
a) Lopta u igri  

b) Lopta izvan igre   

  

 Sudac mora zaustaviti igru ako lopta dodirne člana sudačkog tima i ostane u igri kada :  

- Momčad započne obećavajući napad  

- Lopta izravno uđe u vrata ili  

- Se promijeni momčad u posjedu lopte   

- U svim tim slučajevima igra se nastavlja spuštanjem lopte   

  

Primjer: Lopta se odbije od suca, suparnička momčad dođe u posjed lopte i započne 

obećavajući napad. Odluka suca ?  

  

Igra se nastavlja spuštanjem lopte, za igrača momčadi koja je posljednja dodirnula 

loptu, na mjestu gdje je lopta dodirnula suca.   

  

Primjer: Pomoćni sudac, trčeći bočno kako bi pratio akciju, kreće se po uzdužnoj crti 

terena za igru. Udarena lopta pogodi ga u nogu i odbije se do navalnog igrača koji 

postigne pogodak. Odluka suca ?  

  

Pogodak ne priznati. Igru nastaviti spuštanjem lopte za igrača momčadi koji je 

posljednji igrao loptu, na mjestu gdje je lopta dodirnula pomoćnog suca.   
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10 Određivanje ishoda utakmice    
  
a) Postizanje pogotka  

b) Pobjednička momčad  

c) Jedanaesterci  

  

• Postupci za određivanje pobjedničke momčadi :  

- Pravilo pogodaka u gostima  

- Dva jednaka dijela produžetka u trajanju najviše po 15 minuta  

- Jedanaesterci ili  

- Kombinacija navedenih postupaka   

  

• Igrač koji je isključen tijekom utakmice ne smije sudjelovati u izvođenju 

jedanaesteraca  

  

• Upozorenja i opomene iz tijeka utakmice i produžetaka ne prenose se u izvođenje 

jedanaesteraca   

  

• Ukoliko ne postoje druge okolnosti (poput stanja travnjaka, sigurnosti, itd.), sudac 

baca novčić na kako bi odredio na koja će se vrata izvoditi jedanaesterci, potom 

ponovno baca novčić, momčad koja pobijedi u bacanju novčića odlučuje hoće li 

izvoditi prvi ili drugi udarac  

  

• Pozicioniranje sudačkog tima tijekom izvođenja jedanaesteraca:   

- Položaj prvog pomoćnog suca je na sjecištu poprečne crte i crte vratarevog 

prostora   

- Drugi pomoćni sudac mora se nalaziti unutar središnjeg kruga kako bi 

kontrolirao igrače  

- Četvrti sudac je zadužen za kontrolu ponašanja u tehničkom prostoru  

- Ukoliko su u sudačkom timu i dodatni pomoćni suci, njihov je položaj na oba 

sjecišta poprečne crte i crte vratarevog prostora, s lijeve i desne strane, dok 

se oba pomoćna suca nalaze u središnjem krugu 
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• Tijekom izvođenja jedanaesteraca vratar koji nije u mogućnosti nastaviti igru može 

biti zamijenjen u bilo kojem trenutku. Zamijeniti ga može igrač kojemu je dozvoljeno 

izvođenje jedanaesteraca, zamjenski igrač (ako momčad nije iskoristila maksimalan 

broj zamjena) ili igrač koji je izuzet izvođenja jedanaesteraca kako bi broj izvođača 

ostao isti u obje momčadi.   

- Vratara kojeg je zamijenio jedan od izvođača smije sudjelovati u igri i može 

izvoditi jedanaesterac   

- Vratara kojeg je zamijenio zamjenski igrač ili igrač izuzet od izvođenja 

jedanaesteraca više ne može sudjelovati u igri i ne može izvoditi 

jedanaesterac 

  

• Jedanaesterce smiju izvoditi samo igrači koji se na kraju utakmice nalaze na terenu za 

igru ili su privremeno izvan njega (ozljeda, popravljanje opreme, itd.)   

  

• Ako na kraju utakmice, a prije ili za vrijeme izvođenja jedanaesteraca jedna momčad 

ima više igrača od suparnika, ta momčad mora smanjiti broj igrača na jednaki broj 

igrača koliko ima suparnik, a sudac mora biti upoznat s imenima i brojevima igrača 

koji se izuzimaju iz izvođenja   

  

  

• Sudac ne mora biti upoznat s redoslijedom igrača koji će izvoditi jedanaesterce   

  

• Jedanaesterac se smatra dovršenim kada se lopta prestane kretati (uključujući to da 

ju vratar drži) kada izađe van igre ili kada napadač počini prekršaj   

  

  

• Jedanaesterci ne smiju biti odgođeni zbog igrača koji napusti teren za igru. Njegov će 

jedanaesterac biti predan (nema pogotka) ukoliko se igrač pravovremeno ne vrati 

kako bi ga izveo   

  

• Ukoliko vratar počini prekršaj te time uzrokuje ponavljanje udarca, vratar mora biti 

upozoren ako se radi o prvom prekršaju, dok će za svaki sljedeći biti opomenut (žuti 

karton)   

• Ukoliko vratar i igrač koji izvodi jedanaesterac istovremeno počine prekršaj, bez 

obzira na ishod udarca izvođač mora biti opomenut (žuti karton); udarac se smatra 

izgubljenim i bilježi se kao promašaj   

  

• Igraču kojem je pokazan žuti karton tijekom utakmice i izvođenja jedanaesteraca 

neće biti isključen   
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Primjer: Tijekom izvođenja jedanaesteraca, igrač jedne momčadi je isključen. Kakav je 

ispravan postupak ?  

  

Suparnička momčad mora smanjiti broj igrača na jednaki broj. Sudac mora biti 

upoznat  s imenom i brojem igrača koji se izuzima iz izvođenja.   

  

  

  

Primjer: Igrač koji je tijekom utakmice bio opomenut zbog preoštrog prekršaja tijekom 

izvođenja jedanaesteraca koristi se „fintiranjem“ kod izvođenja udarca. Odluka suca ?   

  

Igrača opomenuti zbog nesportskog ponašanja, bez isključenja, a jedanaesterac se 

upisuje kao promašaj. U zapisnik upisati dvije opomene.   

  

Primjer: Tijekom izvođenja jedanaesteraca, vratar je ozlijeđen i nije u mogućnosti 

nastaviti braniti. Može li ga zamijeniti neki od imenovanih zamjenskih igrača ?  

  

Može, ako nije iskorišten broj dopuštenih zamjena.   

  

Primjer: Igrač koji izvodi jedanaesterac koristi varku pri udarcu, nakon što je dovršio 

zalet i postigne pogodak. Odluka suca ?  

  

Jedanaesterac se upisuje kao promašaj i opomenuti izvođača.   

  

Primjer: Tijekom izvođenja jedanaesteraca, vratar koji je već izveo udarac nije u 

mogućnosti nastaviti igru zbog ozljede. On je zamijenjen zamjenskim igračem. Može li 

igrač koji ga je zamijenio izvoditi jedanaesterce ?  

  

Ne može, sve do sljedećeg niza izvođenja jedanaesteraca.  
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11 Zaleđe    

 
  
a) Pozicija zaleđa  

b) Prekršaj zaleđa  

c) Bez prekršaja  

d) Prekršaji i sankcije   

 

• Igrač koji se nalazi u poziciji zaleđa, u trenutku kada je njegov suigrač odigrao ili 

dodirnuo loptu(treba se koristiti prvi kontakt kada igrač „odigra“ loptu ili „dodirne“ 

loptu), sankcionira se samo kada se uključi u aktivnu igru:   

- Utjecajem na igru odigravanjem lopte ili dodirivanjem lopte koju mu je 

dodao ili dodirnuo suigrač 

 

- Utjecajem na suparničkog igrača i to: 

- Onemogućavanjem suparničkog igrača da odigra loptu ili bude u mogućnosti 

odigrati loptu, jasnim ometanjem suparnikovog vidnog polja   

- U borbi za loptom  

- Jasnim pokušajem da igra loptom u svojoj blizini kada taj potez utječe na 

suparnika  

- Očiglednom kretnjom koja jasno utječe na sposobnost suparnika da igra 

loptom  

 

- Stjecanjem prednosti odigravanjem lopte ili ometanjem suparnika kada je 

lopta odbijena ili skrenuta od stupova vrata, grede, člana sudačkog tima ili 

suparničkog igrača ili kada je namjerno obranjena od strane bilo kojeg 

suparničkog igrača 

  

• Smatra se da igrač koji se nalazi u poziciji zaleđa, nakon primanja lopte od 

suparničkog igrača koji namjerno igra loptom, uključujući i namjerno igranje rukom, 

nije stekao prednost, osim ako se radilo o namjernoj obrani bilo kojeg suparničkog 

igrača   

• igrač, koji izlazi iz položaja zaleđa, ulazi u putanju suparnika i ometa njegov napredak 

(npr. blokira suparničkog igrača) prekršaj treba sankcionirati prema Pravilu 12  

• igrač se iz položaja zaleđa kreće prema lopti s namjerom odigravanja lopte te je 

zaustavljen prekršajem prije igranja ili pokušaja igranja loptom, ili prije nego se upusti 

u borbu za loptu sa suparničkim igračem, sankcionira se prekršaj s obzirom da se 

dogodio prije prekršaja zaleđa   
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• je prekršaj počinjen nad igračem u položaju zaleđa koji već igra ili pokušava igrati 

loptom, ili se bori za loptu sa suparničkim igračem, sankcionira se prekršaj zaleđa s 

obzirom da se dogodio prije prekršaja iz Pravila 12   

  

Primjer: Obrambeni igrač (A) pokušava glavom prenijeti loptu svom vrataru, ali 

umjesto toga odigra loptu napadaču momčadi (B) koji je u zaleđu. Nakon toga 

napadač pokušava igrati loptu i njegov pokušaj utječe na vratara. Odluka suca ?  

  

Sudac dozvoljava da se igra nastavi zbog namjerne igre obrambenog igrača.   

  

Primjer: Igrač obrane namjerno i očigledno igra rukom kako bi zaustavio loptu koju je 

napadač uputio suigraču koji se nalazio u poziciji zaleđa, u izglednoj prigodi za 

postizanje pogotka. Dodir lopte ipak nije zaustavio loptu te ona dođe do suigrača u 

poziciji zaleđa. Odluka suca ?  

  

Sudac će dozvoliti nastavak igre jer se radi o namjernoj igri obrambenog igrača   

  

Primjer: Napadač koji se nalazio u poziciji zaleđa, potrči prema lopti koju je uputio 

njegov suigrač. Obrambeni igrač neoprezno saplete napadača koji se nalazio u poziciji 

zaleđa, dok je lopta bila udaljena desetak metara od njih dvojice. Odluka suca ?   

  

Sudac igru nastavlja izravnim slobodnim udarcem za napadača bez disciplinske mjere.   

  

Primjer: Pomoćni sudac odgađa podizanje zastavice i u dvojbenoj situaciji zaleđa daje 

prednost napadaču koji ide sam prema suparničkim vratima. Tada na njega grubo 

starta obrambeni igrač i sruši ga. Nakon toga pomoćni sudac podiže zastavicu i 

signalizira zaleđe. VAR sudac pregledom snimke ustanovi da je obrambeni igrač 

počinio grubi prekršaj o tome izvijesti suca. Odluka suca ?  

  

Prihvatit će sugestiju VAR suca i isključiti obrambenog igrača, a igru nastaviti 

neizravnim slobodnim udarcem.   

  

 

Primjer: Što znači „utjecaj na igru“ ?   

 

Ako igrač koji je u poziciji zaleđa igra ili dodiruje loptu koju mu je odigrao suigrač   

  

 

 

Primjer: Napadač uputi udarac prema vratima suparničke momčadi no lopta se odbije 

ili je skrenuta od strane obrambenog igrača do suigrača napadača koji je bio u poziciji 

zaleđa, a isti igra ili dodiruje loptu. Odluka suca ?  
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Označiti zaleđe. Neizravni slobodni udarac s mjesta stjecanja prednosti.   

  

Primjer: Napadač se vrati iz pozicije zaleđa u vlastitu polovicu terena za igru, gdje 

starta na igrača suparničke momčadi u borbi za loptu. Odluka suca ?  

 

 Označiti zaleđe. Igru nastaviti neizravnim slobodnim udarcem s mjesta gdje se 

napadač uključio u borbu za loptu sa suparničkim igračem 

 

 

Primjer: Igrač obrambene momčadi, nakon što je u skoku izbio glavom loptu ispred 

suparničkog igrača, padne i ostane ležati iza poprečne crte. Na izbijenu loptu natrčava 

drugi napadač i snažnim je udarcem upućuje prema vratima. Lopta na putu prema 

vratima pogađa suigrača napadača, koji je u tom trenutku ispred sebe imao samo 

suparničkog vratara i pritom mu ometao vidokrug i uđe u vrata. Odluka suca ?   

  

Sudac će priznati pogodak budući da se ne radi o kažnjivom zaleđu.   

Primjer: Igrač momčadi koja napada izlazi iz položaja zaleđa, ulazi u putanju 

obrambenog igrača i ometa njegov napredak ( blokira njegovo kretanje prema lopti). 

Odluka suca ?  

  

Sudac će zaustaviti igru i dosuditi izravni slobodni udarac, s mjesta gdje je napadač 

počinio prekršaj iz Pravila 12, za suparničku momčad .   
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12 Prekršaji i nesportsko ponašanje   

a) Izravni slobodni udarac   

b) Neizravni slobodni udarac   

c) Disciplinske mjere   

d) Nastavak igre nakon prekršaja i nesportskog ponašanja  

  

  

• Ako prekršaj ( uključujući i opasnu igru) uključuje kontakt s suparnikom , sudac mora 

dosuditi izravni slobodni udarac    

  

- NEOPREZAN prekršaj je način kada igrač pokaže manjak pažnje ili obzira u 

borbi za loptu ili kada djeluje bez predostrožnosti. Nije potrebna disciplinska 

mjera  

 

- PREOŠTAR prekršaj je način kada igrač djeluje zanemarujući moguću 

opasnost ili posljedice za suparnika te mora biti opomenut  

  

- GRUB prekršaj (u borbi za loptu) ili NASILAN prekršaj (nema posjeda lopte) 

podrazumijevaju upotrebu prekomjerne sile i označavaju trenutak kada igrač 

prekorači nužnu upotrebu sile te ugrozi sigurnost suparnika i mora biti 

isključen   

  

• Prednost ne treba dozvoliti u situacijama koje uključuju težak prekršaj, nasilno 

ponašanje ili prekršaj za drugu opomenu, osim ako postoji izgledna prilika za 

postizanje pogotka. Sudac mora isključiti igrača u idućem zaustavljanju igre, ali ako 

igrač igra loptom ili napadne/omete suparnika, sudac će zaustaviti igru, isključiti 

igrača i nastaviti igru neizravnim slobodnim udarcem, osim ako je igrač počinio još 

ozbiljniji prekršaj    

 

- Međutim, ako se radilo o izglednoj prigodi za postizanje pogotka suparničkoj 

momčadi, igrač koji je napravio prekršaj kažnjava se opomenom (žutim 

kartonom) bez obzira je li postignut pogodak zbog nesportskog ponašanja. 

Ako je prekršajem ometen ili zaustavljen obećavajući napad, igrač neće biti 

opomenut  
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• Ukoliko je prekršajem zaustavljena izgledna prilika za postizanje pogotka, (odgođeni) 

crveni karton postaje žuti tj. igrač će biti opomenut, a ne isključen, s obzirom da je 

napad ponovno započet (kao u slučaju kada za isti prekršaj u izglednoj prilici za 

postizanje pogotka sudac dozvoli prednost)   

 

 

• Radi dosljednosti, ukoliko sudac dopusti „brzo izvođenje“ slobodnog udarca nakon 

prekršaja koji je ometao ili zaustavio obećavajući napad, (odgođeni) žuti karton ne 

treba pokazati. Međutim, ukoliko je sudac odvratio pažnju momčadi koja je počinila 

prekršaj početkom postupka pokazivanja žutog ili crvenog kartona, nije dopušteno 

brzo izvesti slobodni udarac dok sankcija ne bude provedena   

 

 

• Izmjena tumačenja kod igranja rukom – ne kažnjava se svako igranje rukom 

opomenom:    

 

 

a) Opomenom se kažnjava:   

- igra rukom kako bi omeo/zaustavio obećavajući napad, osim kada sudac 

dosudi kazneni udarac zbog prekršaja počinjenog pri pokušaju da igra loptom   

- ukoliko je rukom zaustavljena lopta koja je upućena prema vratima   

- u neuspješnom pokušaju da spriječi postizanje pogotka   

-  

b) Opomenom se ne kažnjava    

- kada je rukom zaustavljena lopta koja je upućena prema/u kazneni prostor   

- igranje rukom kod ometanja suparnika u stjecanju posjeda lopte   

- čak i ukoliko je igranje rukom očigledno, pod uvjetom da u navedenim 

situacijama nije zaustavljen obećavajući napad suparničke momčadi   

-  

  

• Igranje rukom prije postizanja pogotka    

- Prekršaj : ukoliko napadač slučajno dodirne loptu rukom ili šakom, a lopta 

potom stigne do drugog napadača te momčad koja napada odmah 

postigne pogodak, to se smatra prekršajem igranja rukom   

  

- Nije prekršaj : ukoliko se nakon slučajnog igranja rukom lopta kreće na 

određenu udaljenost (dodavanje ili dribling) i/ili se odigra još nekoliko 

dodavanja prije postizanja pogotka ili prilike za postizanje pogotka    
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-  

• Igranje rukom nije prekršaj kada lopta dodirne igračevu ruku ili šaku:  

- izravno nakon igračeve glave ili tijela (uključujući stopalo)   

- izravno nakon glave ili tijela (uključujući stopalo) drugog igrača u blizini   

- ukoliko je ruka blizu tijela i ne čini tijelo neprirodno većim   

- kada igrač padne, a ruka ili šaka nalaze se između tijela i tla kako bi pridržavali 

tijelo, ali nisu ispružene vodoravno ili okomito izvan tijela  

  

• U svrhu procjene prekršaja igranja rukom, ruka počinje na donjem dijelu/kraju pazuha    

  

• Ukoliko vratar namjerno igra loptom po drugi puta nakon nastavka igre (prije nego 

što lopta dodirne drugog igrača) te zaustavi obećavajući napad ili onemogući 

postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka, vratara treba opomenuti 

(žuti karton) ili isključiti (crveni karton). To se primjenjuje čak i ako je drugi dodir bio 

rukom ili šakom, s obzirom da prekršaj nije zbog igranja rukom, već nedopuštenog 

igranja loptom po drugi puta   

  

• Napuštanje terena za igru radi proslave pogotka nije prekršaj za opomenu, ali igrači bi 

se morali vratiti na teren što je prije moguće. Igrač mora biti opomenut, čak i ako 

pogodak nije priznat zbog: penjanja na zaštitnu ogradu i/ili pristupanja gledateljima 

na način koji izaziva sigurnosne probleme, gestikuliranja ili ponašanja na provokativan 

način, pokrivanjem glave ili lica maskom i skidanjem dresa ili pokrivanja glave dresom 

  

• Ako igrač, dok je lopta u igri, počini prekršaj u terenu za igru, nad suigračem, 

zamjenskim igračem, isključenim igračem, službenim osobama, članovima sudačkog 

tima dosuđuje se IZRAVNI SLOBODNI UDARAC sa mjesta prekršaja za suparničku 

momčad - to NE uključuje protest, verbalni napad, psovanje za što se dosuđuje 

NEIZRAVNI SLOBODNI UDARAC s mjesta gdje se igrač nesportski ponašao, za 

suparničku momčad   

 

 

• IZRAVNI SLOBODNI UDARAC za „prekršaje protiv službenih osoba“ dodjeljuje se za 

izravni fizički prekršaj (guranje, držanje, udaranje, gađanje, pljuvanje, itd)    

  

- Kada zamjenski igrač, zamijenjeni igrač, isključeni igrač, službena osoba, uđu u 

teren za igru, dok je igra u tijeku, ometaju igru ili počine prekršaj nad 

suparničkim igračima, suigračima koji su u igri ili nad članom sudačkog tima 

dosuđuje se IZRAVNI SLOBODNI UDRAC, s mjesta prekršaja, za suparničku 

momčad   
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- se dosuđuje čak i kada zamjenski igrač, zamijenjeni igrač, isključeni igrač, 

službena osoba, uđe u teren za igru dok je igra u tijeku, te protestiraju, 

verbalno napadnu, itd., igrače, suigrače koji su u igri ili članove sudačkog tima, 

a da pri tome sudac zaustavio igru zbog ometanja igre   

- zamjenski igrač, zamijenjeni ili isključeni igrač, ili službena osoba počini 

prekršaj izvan terena za igru, dok je lopta igri, na suparničkom igraču ili članu 

sudačkog tima, ili ga ometa, igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem na 

graničnoj crti, na mjestu najbližem prekršaju/ometanju. U slučaju da se radi o 

prekršaju izvan terena za igru, za kojeg bi sudac dosudio izravni slobodni 

udarac, u prostoru kojeg omeđuje počiniteljev kazneni prostor, dosuđuje se 

kazneni udarac   

- Izravni slobodni udaracdosuđuje seza suparničku momčad, ukoliko je prekršaj 

počinjen na isključenomsuparničkomigraču, u terenu za igru 

- Igrač koji počini prekršaj protiv suparničkog igrača, zamjenskog igrača, 

službene osobe ili člana sudačkog tima izvan terena za igru, dok je lopta igri, 

sankcionira se izravnim slobodnim udarcem na graničnoj crti (na primjer, ako 

igrač udari suparničkog zamjenskog igrača ili službenu osobu) 

- Zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili isključeni igrač, ili službena osoba koja 

počini prekršaj protiv suparničkog igrača ili člana sudačkog tima izvan terena 

za igru, dok je lopta igri, sankcionira se izravnim slobodnim udarcem na 

graničnoj crti (na primjer, ako zamjenski igrač udari igrača koji čeka povratak u 

igru nakon ozljede ili podmetne nogu igraču koji je privremeno napustio teren 

za igru kako bi potrčao za loptom) 

- za bacanje ili udaranje lopte/predmeta na teren kako bi se ometalo igru ili 

pojedinca   

  

  

• NEIZRAVNI SLOBODNI UDARAC dosuđuje sa kada :   

- Ukoliko igrač počini prekršaj izvan terena za igru (dok je lopta u igri) protiv 

nekoga iz svoje momčadi (uključujući i službene osobe), kažnjava se 

neizravnim slobodnim udarcem na graničnoj crti   

- Ukoliko igrač napusti teren za igru bez dozvole suca i počini prekršaj izvan 

terena za igru (dok je lopta u igri) protiv vanjskog čimbenika, a sudac je zbog 

toga prekinuo igru, kažnjava se neizravnim slobodnim udarcem s mjesta gdje 

se lopta nalazila u trenutku prekida igre zbog napuštanja terena za igru bez 

dozvole suca   

  

• Ukoliko igrač baci predmet na vanjskog čimbenika ili počini fizički prekršaj, a sudac je 

zbog toga prekinuo igru kako bi disciplinski kaznio počinitelja, igra se nastavlja 

spuštanjem lopte za momčad čiji je igrač posljednji dodirnuo loptu prije nego što je 

igra bila zaustavljena   
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• Ukoliko igrač počini prekršaj na suparniku koji mu onemogućava izglednu priliku za 

postizanje pogotka te sudac dosudi kazneni udarac, igrač koji je počinio prekršaj mora 

biti opomenut ukoliko je prekršaj počinio u pokušaju da igra loptom; u svim ostalim 

okolnostima (primjerice držanje, povlačenje, guranje, izostanak mogućnosti da igra 

loptom itd.) igrač koji je počinio prekršaj mora biti isključen   

  

  

• Ulazak igrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača ili službene osobe u prostor za 

sudačke provjere ili pretjerano korištenje znaka za sudačku provjeru (TV) uvršteno je 

na popis prekršaja za opomenu  

  

• Ulazak igrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača ili službene osobe u prostoriju 

za VAR-suce predstavlja prekršaj za isključenje (crveni karton)    

  

  

• Službenim osobama može biti pokazan žuti ili crveni karton, ukoliko je ne može 

identificirati osoba koja je počinila prekršaj , sankcioniran će biti glavni trener u 

tehničkom prostoru   

  

• Igrač mora biti opomenut ako je propustio poštivati propisanu udaljenost od četiri 

metra pri nastavku igre spuštanjem lopte. Situacija spuštanja lopte uvrštena je na 

popis prekršaja za opomenu u slučaju „nepoštivanja propisane udaljenosti“ , uz 

udarac iz kuta, slobodni udarac i ubacivanje   

  

 

Primjer: Obrambeni igrač zaustavi loptu rukom i spriječi obećavajući napad suparničke 

momčadi. Sudac zaustavi igru. Napadač brzo stavi loptu na mjesto prekršaja i 

postigne pogodak u suparnička vrata. Odluka suca ?  

  

Priznati pogodak. Nema stegovne mjere za prekršitelja.   

 

  

Primjer : Igrač izvodi slobodni udarac prema svojim vratima. Njegov suigrač koji nije 

vratar, unutar vlastitog kaznenog prostora namjerno igra loptu rukom i spriječi njen 

ulazak u vrata. Odluka suca ?  

  

Sudac će dosuditi kazneni udarac. Prekršitelju neće izreći disciplinsku mjeru (budući da 

se svi slobodni udarci, u slučaju da su upućeni na vlastita vrata smatraju neizravnim 

slobodnim udarcem).   
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Primjer: Igrač obrane počini neoprezan prekršaj nad suparnikom unutar vlastitog 

kaznenog prostora, u izglednoj situaciji za postizanje pogotka, kada je postojala 

namjera obrambenog igrača da igra loptom. Odluka suca ?   

  

Sudac zaustavlja igru i opominje obrambenog igrača zbog prekršaja nad suparnikom u 

izglednoj situaciji za postizanje pogotka, kada je obrambeni igrač pokušao igrati 

loptom. Igra se nastavlja kaznenim udarcem za suparničku momčad.   

  

 

Primjer: Dok je igra u tijeku, igrač je dobio dozvolu od suca za izlazak izvan terena za 

igru radi ukazivanja pomoći. Igrač tijekom tretmana silovito udari suparničkog 

zamjenskog igrača koji se zagrijavao iza poprečne crte. Odluka suca ?   

  

Ako je sudac zbog toga zaustavio igru, isključuje igrača. Igru nastaviti izravnim 

slobodnim udarcem na najbližoj točki granične crte ili kaznenim udarcem ( ako se 

prekršaj dogodio iza poprečne crte koje omeđuju crte kaznenog prostora) za 

suparničku momčad.   

  

 

Primjer: Obrambeni igrač koristi varku kako bi izigrao propis IFAB-a točka 3. u pravilu 

12, tako da podiže nogom loptu sebi na glavu i tada je glavom vraća svom vrataru koji 

je rukama uhvati 5 m od vrata. Odluka suca ?  

  

Zaustaviti igru. Igrača opomenuti i dosuditi neizravni slobodni udarac za suparničku 

momčad s mjesta gdje se igrač nesportski ponio (koristio varku).  Za ovakvo 

nesportsko izigravanje PNI igrač će biti propisno kažnjen bez obzira je li vratar loptu 

uhvatio u ruke ili je loptu igrao nogom.  

 

Primjer: Tijekom utakmice, dok je lopta u igri, trener očigledno i učestalo napušta 

tehnički prostor svoje momčadi, ali ne ulazi u teren za igru niti u tehnički prostor 

suparničke momčadi. Odluka suca ?  

  

Sudac će u prvom zaustavljanju igre opomenuti trenera.   

 

Primjer: Dok je igra u tijeku, igrač u terenu za igru silovito baca predmet i pogađa 

skupljača lopti koji je ušao u teren za igru. Odluka suca ?   

  

Sudac zaustavlja igru (ako nije bilo prednosti), isključuje igrača zbog nasilnog 

nesportskog čina, a igra se nastavlja spuštanjem lopte za jednog od igrača momčadi 

koja je posljednja dodirnula loptu na mjestu gdje je lopta posljednje dodirnula igrača. 

Udaljiti skupljača s terena za igru.   
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Primjer: Za vrijeme trajanja igre dva igrača iste momčadi napuste teren za igru te se 

međusobno nepristojno i grubo vrijeđaju. Odluka suca i mjesto prekršaja ?  

  

Sudac zaustavlja igru (ako nije bilo prednosti), isključuje oba igrača, a igru nastavlja 

neizravnim slobodnim udarcem za suparničku momčad s mjesta gdje se lopta nalazila 

u trenutku zaustavljanja igre.   

  

 

Primjer: Igrač koji izvodi slobodnu udarac uputi loptu prema vlastitim vratima. Kada 

uoči suparničkog igrača, koji trči prema lopti, ponovo odigra loptu i spriječi ga u 

izglednoj prigodi za postizanje pogotka. Odluka suca ?  

  

 

Sudac zaustavlja igru. Isključuje obrambenog igrača, a igru nastavlja neizravnim 

slobodnim udarcem zbog dvostrukog igranja loptom. 

 

 

Primjer: Trener se nalazi u tehničkom prostoru i tijekom igre reagira na odluku suca 

tako da nogom udari bočicu unutar tehničkog prostor o čemu će ga obavijestiti četvrti 

sudac. Odluka suca ?  

  

Sudac će u prvom zaustavljanju igre opomenuti trenera   

  

 

Primjer: Napadač prođe pokraj vratara i udari loptu nogom prema praznim vratima. 

Obrambeni igrač baci kopačku ili sličan predmet koji udari loptu i spriječi njen ulazak u 

vrata. Odluka suca ?  

  

Zaustaviti igru, počinitelja isključuje zbog onemogućavanja postizanja pogotka, 

kazneni udarac za suparničku momčad.   

  

 

 

Primjer: Dok je igra u tijeku unutar kaznenog prostora igrač nezadovoljan odlukom 

pljune na suca koji se nalazio izvan kaznenog prostora. Odluka suca ?  

  

Zaustaviti igru, igrača isključiti i dosuditi izravni slobodni udarac s mjesta gdje je sudac 

„pogođen“.  
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Primjer: Igrač obrane, dok je igra u tijeku, trči po uzdužnoj crti ispred suparničke klupe 

za zamjenske igrače šakom udari trenera suparničke momčadi, koji je davao savjete 

svojim igračima s ruba prednjeg dijela tehničkog prostora. Odluka suca ?  

  

Zaustaviti igru, isključiti igrača i dosuditi izravni slobodni udarac na točki granične crte 

koja se nalazi najbliža mjestu prekršaja.   

  

Primjer: Na loptu koja evidentno ulazi u vrata njegove momčadi, naleti zamjenski 

igrač koji je samo dodirne, ali ona uđe u vrata. Odluka suca?  

  

 Pogodak priznati. Zamjenskog igrača opomenuti i udaljiti s terena za igru. Igra se 

nastavlja početnim udarcem 

  

Primjer: U kaznenom prostoru obrambene momčadi lopta slučajno pogodi napadača 

u ruku koja se nalazila u prirodnom položaju. U nastavku igre, nakon nekoliko 

dodavanja, njegova momčad postigne pogodak. Odluka suca ?  

  

Sudac priznaje pogodak. Igra se nastavlja početnim udarcem.   
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13 Slobodni udarci  
  
a) Vrste slobodnog udarca   

b) Postupak  

c) Prekršaji i sankcije  

  

• Kada suparnički igrač koji se nalazi blizu mjesta izvođenja slobodnog udarca spriječi 

izvođenje, mora biti kažnjen sa opomenom. U situacijama kada igrač odluči brzo 

izvesti slobodni udarac, a suparnički igrač se nalazi bliže od 9.15 m, te nakon 

izvođenja udarca dođe u posjed lopte (iako se nalazio bliže od 9,15 m), to je 

dozvoljeno jer je izvođač to riskirao brzim izvođenjem udarca – ovo se odnosi i na 

brzo izvođenje slobodnih udaraca iz kaznenog prostora kao i na izvođenja udarca s 

vrata   

 

 

• Pri izvođenju slobodnog udarca, svi igrači napadačke momčadi od njega moraju biti 

udaljeni najmanje jedan metarod živog zida. Ukoliko se igrač momčadi koja napada 

nalazi na manje od jednog (1) metra od „živog“ zida koji čine tri (3) i više igrača 

momčadi koja se brani, dosuđuje se neizravni slobodni udarac za momčad obrane. 

Igrač momčadi koja se brani ne čini prekršaj PNI ukoliko legne iza živog zida s ciljem da 

spriječi prolazak lopte. 

 

 

• U slučaju slobodnih udaraca koje izvodi obrambena momčad u vlastitom kaznenom 

prostoru, lopta je u igri nakon što je udarena i jasno pomaknuta; ne mora napustiti 

kazneni prostor. Suparnici moraju ostati izvan kaznenog prostora, na najmanjoj 

udaljenosti od 9,15 metara sve dok lopta ne bude u igri. Ista je promjena napravljena i 

za udarac s vrata.   

 

  

• Napadač koji se nalazi u kaznenom prostoru ili uđe u kazneni prostor prije nego što 

lopta koju je uputio obrambeni igrač bude u igri, ne može igrati loptom ili se upustiti u 

borbu za loptu prije nego što je lopta u igri. U suprotnom, slobodni udarac se ponavlja 

 

   

  

•  Ukoliko vratar pri udarcu s vrata ili slobodnom udarcu „nabaci“ loptu u zrak te mu je 

suigrač glavom ili prsima vrati, a vratar je uhvati, udarac treba ponoviti; nema 

disciplinskih mjera (osim ako se taj potez uporno ponavlja)   
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Primjer: Izvodi se udarac s vrata. Vratar pri udarcu „nabaci“ loptu u zrak te mu je 

suigrač glavom vrati, a vratar je uhvati rukama. Odluka suca ?   

  

Igru zaustaviti. Nema stegovne mjere za vratara i dosuditi ponovno izvođenje udarca s 

vrata.   

  

Primjer: Izvodi se slobodni udarac iz vlastitog kaznenog prostora tako da igrač koji 

izvodi slobodni udarac vrati loptu svom vrataru unutar istog i vratar je uhvati rukama. 

Odluka suca ?  

  

Zaustaviti igru. Dosuditi neizravni slobodni udarac za suparničku momčad s mjesta 

gdje je vratar uhvatio loptu rukama.  

  

Primjer: Vratar odluči žurno izvesti slobodni udarac iz vlastitog kaznenog prostora u 

trenutku kada je suparnički igrač napuštao kazneni prostor i nalazio se bliže 9,15. 

Nakon što je vratar udario loptu, napadač potrči za loptom, presretne je prije nego što 

je napustila granice kaznenog prostora i postigne pogodak. Odluka suca ?  

  

Sudac će pogodak priznati i igru nastaviti početnim udarcem.   

  

Primjer: Dosuđen je izravni slobodni udara. Igrači momčadi koja napada se postave na 

tri metra udaljenosti od živog zida (min. 3 igrača). Upravo prije nego je udarac 

izveden, jedan od napadača pritrči, i stane na pola metra od igrača u živom zidu. 

Odluka suca ?  

  

Sudac zaustavlja igru i dosuđuje neizravni slobodni udarac za momčad koja se brani.   
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14 Kazneni udarac  
  
a) Postupak  

b) Prekršaji i sankcije  

c) Sažetak   

  

• Kazneni udarac se smatra dovršenim kada se lopta prestane kretati (uključujući to da 

ju drži vratar), izađe van igre ili sudac zaustavi igru   

  

• Izvođenje kaznenog udarca petom prema naprijed je dozvoljeno   

 

 

• Ako suigrač utvrđenog izvođača izvede kazneni udarac sudac opominje igrača koji je 

izveo kazneni udarac i dosuđuje neizravni slobodni udarac sa mjesta gdje je suigrač 

izvođača počinio prekršaj, odnosno bio bliže od 9,15 m. 

 

 

• Identitet igrača koji izvodi kazneni udarac mora biti jasno utvrđen   

 

 

• Korištenje varke pri udarcu nakon što je izvođač dovršio zaletnije dopušteno 

(korištenje varke pri zaletu je dopušteno); sudac opominje izvođača   

 

 

• Ukoliko je vratar odgovoran za prekršaj, a lopta uđe u vrata, pogodak se priznaje. 

Ukoliko lopta promaši vrata ili se odbije od stupova vrata ili grede, kazneni udarac se 

ponavlja isključivo ako je vratarev prekršaj imao očigledan utjecaj na izvođača ili ako 

vratar onemogući ulazak lopte u vrata. Ukoliko vratarev prekršaj rezultira 

ponavljanjem kaznenog udarca, vratara se za prvi prekršaj na utakmici treba 

UPOZORITI, te opomenuti za svaki sljedeći prekršaj tijekom utakmice   

 

 

• ukoliko vratar i izvođač istovremeno počine prekršaj, izvođač mora biti opomenut, a 

igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem za momčad koja se brani s točke za 

izvođenje kaznenog udarca   
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• Vratar mora stajati sa najmanje jednim dijelom stopala na gol-crti ili u liniji gol-crte pri 

izvođenju kaznenog udarca; ne smije stajati iza gol-crte. Vratarima nije dopušteno 

stajati ispred ili iza gol-crte   

 

 

• Vratnice, prečka i mreže ne smiju se pomicati pri izvođenju kaznenog udarca, a vratar 

ih ne smije dodirivati. U slučaju da je vratar pomicao mrežu ili vratnicu, sudac mora 

pričekati sa znakom za izvođenje sve dok propisani uvjeti ne budu zadovoljeni. 

 

 

  

• Ukoliko se prekršaj dogodi nakon što je sudac označio početak izvođenja kaznenog 

udarca, a udarac ne bude izveden, mora se izvesti nakon pokazivanja žutog ili crvenog 

kartona  
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Primjer: Prije nego što je lopta u igri kod izvođenja kaznenog udarca, suigrač izvođača uđe u 

kazneni prostor a vratar se očigledno pomakne s oba stopala sa gol crte, obrani udarac i 

loptu izbije preko poprečne crte. Odluka suca ?  

Zaustaviti igru. Upozoriti vratara i kazneni udarac ponoviti.   

 

Primjer: Igrač izvodi kazneni udarac. Prije nego što je lopta bila u igri, igrač momčadi koja se 

brani i igrač momčadi koja napada prekrše PNI, na način da utrče u kazneni prostor. Izvođač 

je pri udarcu, nakon što je dovršio zalet, koristio varku i postigao pogodak. Odluka suca ?  

Neizravni slobodni udarac za momčad obrane s točke izvođenja kaznenog udarca i opomena 

izvođaču.  

  

Primjer: Sudac dosuđuje da se kazneni udarac ponovno izvede zbog toga što se vratar 

pomaknuo prema naprijed sa oba stopala, sa svoje poprečne crte, prije nego je lopta bila u 

igri i time utjecao na izvođača. Može li suigrač izvođača izvesti ponovljeni, do tada prvi, 

kazneni udarac na utakmici. Odluka suca ?   

Sudac će upozoriti vratara i dozvoliti da suigrač izvede ponovljeni kazneni udarac.   

 

Primjer: Izvodi se kazneni udarac. Prije pravilno izvedenog udarca vratar pomakne stopala po 

poprečnoj crti, a suigrač izvođača prerano utrči u kazneni prostor. Vratar obrani udarac i 

prebaci loptu preko vrata. Odluka suca ?  

Igru nastaviti neizravnim slobodnim udarcem za obrambenu momčad na mjestu gdje je 

suigrač izvođača počinio prekršaj.   
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15 Ubacivanje   

a) Postupak  

b) Prekršaji i sankcije  

  

• bacanje lopte jednom rukom i korištenje druge samo za usmjeravanje lopte nije 

dozvoljeno   

  

• Pri ubacivanju igrač mora stajati okrenut licem prema terenu za igru (nije dopušteno 

klečanje, sjedenje itd.)   

• Suparnici moraju biti najmanje dva (2) metra udaljeni od točke granične crte na kojoj 

se izvodi ubacivanje lopte u igru, čak i ukoliko izvođač stoji udaljen od granične crte.   

  

• Suparničkom igraču koji nepošteno skreće pažnju izvođača ili ga ometa (uključujući i 

prilazak na manje od 2 metra od mjesta gdje treba izvesti ubacivanje) dodjeljuje se 

opomena zbog nesportskog ponašanja, te ukoliko je ubacivanje izvedeno, dosuđuje 

se neizravni slobodni udarac   

  

Primjer: U trenutku kada igrač momčadi koja napada izvede žurno ubacivanje prema 

suigraču, obrambeni igrač ga ometa na način da mu priđe na manje od 2 metra od 

mjesta ubacivanja. Odluka suca ?  

 

Neizravni slobodni udarac za momčad koja napada, s mjesta gdje je obrambeni igrač 

ometao izvođača; opomena obrambenom igraču.   

 

  

16 Udarac s vrata   
  
a) Postupak  

b) Prekršaji i sankcije  

  

• Ukoliko lopta izravno uđe u vrata igrača koji izvodi udarac s vrata, dosuđuje se udarac 

iz kuta za suparnika   

• Ukoliko suparnički igrač koji se nalazi u kaznenom prostoru u trenutku izvođenja 

udarca s vrata, ili ulazi u kazneni prostor prije nego lopta bude u igri, 

dodirne/napadne loptu ili se upusti u borbu za loptu prije nego što lopta bude u igri, 

udarac s vrata mora biti ponovljen   

• Lopta je u igri nakon što je udarena i jasno pomaknuta i više ne mora napustiti 

kazneni prostor    
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Primjer: Vratar izvodi udarac s vrata po vrlo vjetrovitom vremenu. Lopta izađe iz 

kaznenog prostora, ali se zatim nošena jakim vjetrom vrati u kazneni prostor, prije 

nego ju je dodirnuo bilo koji igrač. Vratar uhvati loptu rukama i tako onemogući 

napadača suparničke momčadi u izglednoj prigodi za postizanje pogotka. Odluka 

suca?   

  

Sudac zaustavlja igru, isključuje vratara i igru nastavlja neizravnim slobodnim 

udarcem za suparničku momčad s mjesta gdje je vratar drugi put uhvatio loptu 

rukama.   

  

Primjer: Izvodi se udarac s vrata, ali lopta ne napusti granice kaznenog prostora nego 

nošena jakim vjetrom uđe u vlastita vrata. Odluka suca ?  

  

Sudac ne priznaje pogodak, a igru nastavlja udarcem iz kuta za suparničku momčad.   

  

Primjer: Udarac s vrata izvodi obrambeni igrač. Prije nego što je lopta u igri vratar 

obrambene momčadi silovito rukom udari po licu igrača koji je izvodio udarac s vrata. 

Odluka suca ?  

  

Igru zaustaviti, isključiti vratara i ponoviti udarac s vrata.   

  

  

17 Udarac iz kuta   
  
a) Postupak  

b) Prekršaji i sankcije  

 

•  Lopta je u igri kada je udarena i jasno se pomakne; ne mora napustiti kutni luk 

 

• Pogodak može biti postignut izravno iz udarca iz kuta, ali samo protiv suparničke 

momčadi; ukoliko lopta izravno uđe u vrata igrača koji izvodi udarac iz kuta, dosuđuje 

se udarac iz kuta za suparničku momčad    

• Nakon što lopta uđe u igru, ako izvođač udarca iz kuta dodirne loptu prije nego što je 

lopta dodirnula drugog igrača, dosuđuje se neizravni slobodni udarac.   

  

 Primjer: Lopta je postavljena izvan kutnog luka i izvođač postigne pogodak suparniku. 

Odluka suca?  

  

Pogodak se ne priznaje, a udarac iz kuta treba ponoviti.   
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