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Uvod 

Na 130. Općem godišnjem sastanku IFAB-a, održanom 5. ožujka 2016. godine u Cardiffu, odobrena je 
najobuhvatnija revizija Pravila nogometne igre u 130-godišnjoj povijesti IFAB-a. 

Jedan od ciljeva bio je olakšati čitanje i shvaćanje Pravila svima koji su uključeni u nogometni svijet. 
Kako bi se to postiglo, knjiga PNI dobila je novu strukturu, pri čemu je uklonjeno više od 10.000 riječi. 

Također, željelo se osigurati da Pravila budu prikladna za nogomet 21. stoljeća te su usklađena sa 
sadašnjošću, dosljedna i promoviraju fair-play.  

IFAB vjeruje da bi igračima i trenerima, kao i ostalim zainteresiranim stranama poput gledatelja ili 
medija, bilo korisno imati na raspolaganju sažetak promjena Pravila koje utječu na načine igranja 
nogometa. 

Ovaj dokument stoga sadrži sažetak osnovnih promjena. Cjelokupan tekst može se pronaći u knjizi 
Pravila nogometne igre 2016./2017. 

Elektroničko izdanje Pravila nogometne igre 2016./2017. može se preuzeti sa službene internetske 
stranice IFAB-a (www.theifab.com), a u njemu se još nalazi: 

 „Sažetak promjena Pravila: Pravilo po pravilo“ – sažetak promjena po redoslijedu Pravila 

 „Sažetak promjena Pravila za organizatore natjecanja i administratore“ – sažetak 
usredotočen na promjene Pravila koje se odnose na administrativna pitanja 

 Promjene Pravila: Pitanja i odgovori – odgovori na niz često postavljanih pitanja o 
promjenama Pravila 

Sve promjene Pravila stupaju na snagu 1. lipnja 2016. godine. 

Za daljnje informacije ili odgovore na konkretna pitanja molimo vas da se obratite na e-mail adresu 
lawenquiries@theifab.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sažetak promjena Pravila 
Ove promjene Pravila odnose se većinom na igrače i situacije tijekom utakmice 

Lopta koja udara člana sudačkog tima 

 Ukoliko lopta udari člana sudačkog tima (uključujući i pomoćnog suca ili dodatnog pomoćnog 
suca koji se nalazi izvan terena za igru), igra se nastavlja osim ako je lopta izašla izvan terena 
za igru 

Onemogućavanje izgledne prilike za postizanje pogotka 

 Ukoliko igrač onemogući izglednu priliku za postizanje pogotka unutar kaznenog prostora, bit 
će sankcioniran žutim kartonom (opomenom), ako je pri prekršaju pokušao igrati loptom ili 
bio u borbi za loptu sa suparnikom. Međutim, za sljedeće će prekršaje i dalje biti sankcioniran 
crvenim kartonom (isključenjem): 

o Igranje rukom 
o Držanje, povlačenje ili guranje 
o Izostanak pokušaja da se igra loptom 
o Izostanak prilike da se igra loptom 
o Teški prekršaji, nasilno ponašanje, itd. 

Oprema 

 Bilo koji materijal koji obavija vanjski dio čarape mora biti iste boje kao i dio čarape na 
koji se postavlja ili koji prekriva (nova fraza obuhvaća sav materijal, ne samo traku) 

 Podhlačice/tajice moraju biti iste boje kao osnovna boja hlačica ili u boji donjeg ruba 
(poruba); cijela momčad mora nositi istu boju 

 Igrač koji slučajno ostane bez dijela obuće (kopačke) ili kostobrana može nastaviti igru 
do sljedećeg prekida igre 

 Igrač se može vratiti na teren tijekom igre nakon promjene/popravka opreme, poslije 
provjere suca, četvrtog suca ili pomoćnog suca, te sučevog znaka za povratak u igru 

Prekršaji 

 Ukoliko prekršaj uključuje kontakt sa suparnikom, dosuđuje se izravni slobodni udarac 

Prekršaji izvan terena 

 Prekršaj izvan terena za igru bit će sankcioniran slobodnim udarcem na graničnoj liniji 
najbliže mjestu gdje se prekršaj dogodio (kaznenim udarcem ako je to mjesto unutar 
kaznenog prostora igrača koji je počinio prekršaj) 

Udarac s vrata 

 Suparnički igrač koji se nalazi u kaznenom prostoru pri izvođenju udarca s vrata ne smije 
dodirnuti loptu sve dok je ne dodirne drugi igrač (ukoliko se to dogodi, udarac s vrata mora se 
ponoviti) 

Igranje rukom 

 Žutim se kartonom (opomenom) ne sankcioniraju svi prekršaji igranja rukom – ta odluka 
obično ovisi o učinku/ishodu igranja rukom, primjerice, zaustavljanju obećavajućeg napada 

 



Zamjenski igrač ili službena osoba koji ometaju igru 

 Ukoliko zamjenski igrač, zamijenjeni igrač, službena osoba ili isključeni igrač uđu na teren te 
ometaju igru ili suparnika, dosuđuje se izravni slobodni udarac (kazneni udarac ako se to 
dogodi u vlastitom kaznenom prostoru) 

 Ukoliko nešto ili netko (osim igrača) dodirne loptu koja ulazi u vrata, a ona uđe u vrata, 
pogodak može biti priznat ako nije bilo utjecaja na obrambene igrače te lopta ne uđe u 
suparnička vrata 

Početni udarac 

 U trenutku početnog udarca lopta sada može biti udarena u bilo kojem smjeru, uključujući i 
unatrag, stoga niti jedan suigrač izvođača ne smije stajati u suparničkoj polovici 

Zaleđe 

 Središnja linija „neutralna“ je pri određivanju zaleđa – igrač mora biti na suparničkoj polovici 

 Igračeve ruke i šake (uključujući vratare) ne uzimaju se u obzir pri određivanju zaleđa 

 Slobodni udarci dosuđeni zbog zaleđa izvode se s mjesta gdje je igrač počinio prekršaj zaleđa 
– što može biti u njihovoj polovici. Igrač se ne može nalaziti u položaju zaleđa u vlastitoj 
polovici, ali može se vratiti iz položaja zaleđa iz suparničke polovice u svoju, te počiniti 
prekršaj (igrati loptom, ući u borbu za loptu sa suparnikom, itd.) – i s tog se mjesta izvodi 
slobodni udarac. 

 Smatra se da se obrambeni igrač, koji izađe izvan terena preko poprečne linije te ostane izvan 
terena, nalazi na poprečnoj liniji do prekida igre, ili dok momčad koja se brani ne odigra 
loptom prema središnjoj liniji, a lopta izađe izvan njihovog kaznenog prostora 

Kazneni udarci (tijekom redovne igre) 

 Ukoliko se vratar prerano pomakne i izazove ponavljanje kaznenog udarca, vratar će biti 
sankcioniran žutim kartonom (opomenom) 

 Ukoliko se lopta udari unatrag, dosuđuje se neizravni slobodni udarac 

 Ukoliko se izvođač zaustavi i „fintira“ na završetku zaleta, uvijek se dosuđuje neizravni 
slobodni udarac uz žuti karton (opomenu) čak i ako je postignut pogodak (tj. nema 
ponavljanja) 

 Ukoliko pogrešni igrač izvede kazneni udarac, taj će igrač biti sankcioniran žutim kartonom 
(opomenom) te se dosuđuje neizravni slobodni udarac 

Kazneni udarci na kraju utakmice (jedanaesterci) 

 Sudac će baciti novčić kako bi odredio na koja će se vrata izvoditi jedanaesterci, osim u 
slučaju određenih sigurnosnih okolnosti, stanja terena ili drugih čimbenika 

 Nema potrebe obavijestiti suca koji će igrači izvoditi jedanaesterce i u kojem redoslijedu 

 Igrač koji se privremeno nalazi izvan terena na kraju utakmice (primjerice, zbog ozljede ili 
popravka opreme) smije sudjelovati u izvođenju jedanaesteraca 

 Ukoliko jedna momčad ostane bez jednog igrača tijekom izvođenja jedanaesteraca (zbog 
ozljede ili isključenja), druga momčad mora izuzeti jednog svog igrača (na isti način kao i na 
kraju utakmice) 

 Ukoliko igrač napusti teren za igru tijekom izvođenja jedanaesteraca, ne odgađa se izvođenje 
te ako se igrač ne vrati pravovremeno, njegov se udarac predaje, odnosno smatra 
promašenim 

 Jedanaesterac je dovršen kada se lopta prestane kretati (uključujući vratarevo držanje lopte), 
izađe iz igre ili bude počinjen prekršaj; igrač ne smije drugi put igrati loptom 



Prekršaji za isključenje prije utakmice 

 Igrač može biti isključen u bilo kojem trenutku nakon što sudac uđe na teren za igru radi 
provjere prije utakmice. Ako se isključenje dogodi: 
o prije predaje popisa igrača 

 igrač se ne smije naći na popisu 
o nakon predaje popisa igrača, ali prije početka utakmice 

 igrač može biti zamijenjen zamjenskim igračem 
 zamjenskog se igrača ne može zamijeniti 

U oba slučaja momčad počinje utakmicu s 11 igrača i smije izvršiti maksimalni broj dopuštenih 
zamjena igrača. 

Prekršaji za isključenje 

 Za pokušaj nasilnog ponašanja dodjeljuje se crveni karton (isključenje) čak i ako nije bilo 
kontakta 

 Igrač koji namjerno udari suparnika u glavu ili lice bit će sankcioniran crvenim kartonom 
(isključenjem), osim ako je upotrijebljena minimalna/zanemariva sila 

 Ukoliko igrač počini prekršaj za crveni karton (isključenje) ili drugi žuti karton (opomenu), a 
sudac pusti prednost, taj igrač ne smije sudjelovati u igri; crveni će mu karton biti pokazan u 
idućem prekidu igre. Ukoliko taj igrač sudjeluje u igri, sudac će zaustaviti igru, pokazati crveni 
karton (isključiti igrača) te dosuditi neizravni slobodni udarac  

Zamjene 

 Zamjenski igrač može izvesti bilo koji udarac za nastavak igre (uključujući ubacivanje ili 
udarac iz kuta), ali prvo mora ući na teren za igru (kako bi dovršio postupak zamjene) 

Ubacivanje 

 Lopta mora biti ubačena OBJEMA rukama, a ne ubačena jednom i „usmjeravana“ drugom 
rukom 

Pružanje pomoći ozlijeđenom igraču 

 Ukoliko je igrač ozlijeđen prekršajem koji rezultira crvenim kartonom (isključenjem) ili žutim 
kartonom (opomenom) za suparničkog igrača, ozlijeđenog igrača može se brzo pregledati ili 
mu pružiti pomoć na terenu, bez obveze izlaska s terena; ako se pregled/pružanje pomoći ne 
odvija brzo, igrač mora napustiti teren. 

 

Pripremila: 

Komisija nogometnih sudaca IO HNS 


