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Преглед измена 
Правила игре 

Правило 3 – Играчи 

 Привремени амандман који је давао могућност такмичењима на врхунском нивоу да екипе 
могу да користе до пет замена (са ограниченим приликама за замену) сада постаје 
саставни део Правила 3 

 
Правило 8 – Почетак и наставак игре 

 Појашњење да судија баца новчић да одреди „стране терена“ и почетни ударац 
 
Правило 10 – Одређивање исхода утакмице 

 Појашњење да званичном лицу екипе може бити показан жути или црвени картон током 
удараца са тачке за казнени ударац (УТКУ) 

  
Правило 12 – Прекршаји и неспортска понашања 

 Појашњење прекршаја игре руком од стране вратара у сопственом казненом простору 
 
Правило 12 – Прекршаји и неспортска понашања 

 Појашњење о месту досуђеног слободног ударца када играч напусти терен за игру без 
дозволе судије и учини прекршај против страног тела 

 
Правило 14 – Казнени ударац 

 Појашњење о положају вратара пре него што се ударац изведе и када се ударац изведе 
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Детаљнији  

преглед измена 

Правила игре 2022/23. 
 

Правило 3 – Играчи: додатне замене за такмичења на врхунском нивоу  

2. Број замена 

Измењени текст 

Званична такмичења 

Број заменика, максимално пет, који се могу користити у било којој утакмици која се игра у 

оквиру службених такмичења одредиће ФИФА, конфедерације или национални савези. осим 

За утакмице мушких и женских такмичења у које су укључени први тимови клубова у највишој 
лиги или сениорске „А“ репрезентације где које могу користити максимално три заменика, 

Правила такмичења дозвољавају максимално пет замена, свака екипа: 
 има могућност да максимално три пута врши замену играча* (три заустављања/прекида 

игре) 
 моженаправити замену/е у полувремену, замене направљена у полувремену се не рачуна 

у заустављање игре 

* Када обе екипе врше замену у исто време ово ће се рачунати као искориштена једна прилика 

за замену свакој екипи. Више замена у екипи у истом прекиду рачунају се као једна 
искориштена прилика за замену. 

Продужеци 
 Ако екипа није искористила максималан број замена и/или прилика за замену, свака 

неискоришћена замена или прилика за замену (заустављање игре)  може се користити у 
продужецима 

 Где Правила такмичења дозвољавају екипама да користе једну додатну замену у 
продужецима, свака екипа ће имати једну додатну прилику за замену  

 Замене се, такође, могу вршити у периоду између редовног краја утакмице  и почетка 
продужетака и у полувремену продужетака и оне се не рачунају као искоришћена прилика 

за замену 
(...) 
Објашњење 

Привремени амандман на Правило 3 који је давао могућност такмичењима на врхунском 
нивоу да екипе могу да користе до пет замена (са ограниченим приликама за замену) сада 
постаје саставни део Правила 3. 
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Правило 8 – Почетак и наставак игре: бацање новчића 

1. Почетни ударац 

Измењени текст 

Процедура 

 судија баца новчић и екипа која добије жреб одредиће (...) 

 

 Објашњење 

Бацање новчића да би се одредиле „стране терена“ и почетни ударац је одговорност судије и 
формулација треба да буде у складу са Правилом 10. 

 
 

Правило 10 – Одређивање исхода утакмице: званична лица утакмице 

3. Ударци са тачке за казнени ударац 

Измењени текст 

Заменици и црвени картони током извођења удараца са тачке за казнени ударац 

 играчу, заменику, или замењеном играчу или званичном лицу екипе може бити показан 
жути или црвени картон 

 

 Објашњење 

Појашњење да званичном лицу екипе може бити показан жути или црвени картон током 
удараца са тачке за казнени ударац (УТКУ). 
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Правило 12 – Прекршаји и неспортско понашање: игра руком вратара 

3. Дисциплинске казне 
    Спречавање поготка или очигледне прилике за постизање поготка  

Измењени текст 

Када играч противничку екипу спречи да постигне погодак или им спречи очигледну прилику 
за постизање поготка прекршајем играњем лопте руком, играчу се мора показати црвени 
картон без обзира где се прекршај догодио (осим вратара у сопственом казненом простору). 

 

 Објашњење 

Тумачење прекршаја играња лопте руком у одељку Спречавање поготка или очигледне 
прилике за постизање поготка – ДОГСО  Правила 12 може бити погрешно интерпретирано у 
смислу да вратару може бити показан црвени картон због прекршаја играња лопте руком у 
сопственом казненом простору, па је додато посебно објашњење у овом делу. 

 
 

Правило 12 – Прекршаји и неспортско понашање: напуштање терена за игру како би 
се учинио прекршај над страним телом 

4. Наставак игре после прекршаја и неспортског понашања 

Измењени текст 

(...) 

Ако судија прекине игру због прекршаја који је направио играч, у или изван терена за игру, 
против страног тела, игра се наставља спуштањем лопте, осим ако се не досуди индиректан 
слободан ударац за напуштање терена за игру без дозволе судије; индиректан слободан 
ударац ће се извести са тачке на граничној линији где је играч напустио терен за игру. 

 

 Објашњење 

Правила су јасна да се слободан ударац не може досудити за прекршај над страним телом. 
Међутим, ако играч за време игре напусти терен за игру без дозволе судије и направи 
прекршај, индиректан слободан ударац ће се досудити због напуштања терена за игру и то 
тачке на граничној линији где је играч напустио терен за игру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Правила игре 2022/23.                                                                                                                                                     5 

 

 

Правило 14 – Казнени ударац: положај вратара 

1. Процедура 

Измењени текст 

(...) 

У тренутку када извођач удари лопту вратар који брани ударац мора најмање једним делом 
једног стопала додиривати линију у вратима или бити иза ње. 

 

 Објашњење 

Раније се од вратара захтевало да има најмање један део једног стопала на или изнад линије у 
вратима у тренутку када је изведен казнени ударац (или ударац са тачке за казнени ударац). 
Сходно томе, ако је вратар једном ногом стајао испред или иза линије то је технички био 
прекршај иако није неправедно добијао предност. Текст је измењен како би се избегло 
кажњавање вратара због таквог тумачења. 

У образложењу овог амандмана треба нагласити да „дух” Правила захтевао да вратар има обе 
ноге на или изнад линије до тренутка када је изведен ударац, тј. вратар не сме да стоји иза 
(или испред) линије у вратима. 
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