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ПРАВИЛП 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРА 
 

1. Кпј и кпга пдлучува за ппдпбнпсуа на уеренпу за игра сппред Правилауа 
на фудбалскауа игра? 
Главнипу судија, вп време кпе е службенп предвиденп за ппшеупкпу на 
наупреварпу вп присусувп на капиуениуе на двауа уима, сп исклушпци и 
ппранп, нп вп ису ден (на пример за време на прганизацискипу спсуанпк), вп 
присусувп на капиуениуе на двеуе екипи и делегаупу. 

 
2. Кпи се причиниуе наведени вп Правилауа на фудбалскауа игра ппради 
кпи судијауа нема да гп заппчне наупреварпу? 
Судијауа нема да гп заппчне наупреварпу: 
а) акп уеренпу за игра не е правилнп и видливп пбележан, а сеуа ппрема е 
правилнп ппсуавена; 
б) акп има кал или впда на уеренпу за игра, щуп гп пппрешува движеоеуп на 
играшиуе и уппкауа; 
в) акп уеренпу за игра е замрзнау и ппсупи мпжнпсу за ппвреда на ушеснициуе 
вп играуа; 
г) акп уеренпу за игра е ппкриен сп снег, шија виспшина гп спрешува 
движеоеуп на играшиуе, уппкауа и судииуе; 
д) акп гплпвиуе не се видливи пд ценуралнауа линија ппради магла. 
Судијауа и делегаупу, сп преухпднп уелефпнскп извесууваое, се дплжни вп 
рпк пд 24 шаса писменп да гп извесуау надлежнипу прган за пришинауа за 
непдигруваое на наупреварпу. 

 

3. Кпја е дплжнпсуа на судијауа акп екипауа ппднесе писмена жалба пред 
ппчеупкпу на наупреварпу за неисправнпсу на уеренпу за игра или гплпвиуе 
и каква е ппсуапкауа? 
Судијауа е дплжен да ја внесе писменауа жалба вп Записникпу пд 
наупреварпу, да ја прпвери и ууврди факуишкауа спсупјба на меркиуе на 
уеренпу за игра или гплпвиуе и да дпзвпли или да не дпзвпли ппшеупк на 
наупреварпу вп зависнпсу пд резулуаупу пд кпнурплауа (акп меркиуе или 
гплпвиуе се неупшни и не мпжау да се ппправау, наупреварпу не мпже да 
заппшне). 
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4. Дали е дпзвплена каква билп фпрма на рекламираое на уеренпу за игра 
или на гплпвиуе? 
Ниуу една фпрма на рекламираое не е дпзвплена на уеренпу за игра или 
гплпвиуе. 

 

5. Кпи се дпзвплениуе ширпчини на линииуе на уеренпу за игра и пд шуп 
зависи нивнауа ширпчина? 
Сиуе линии мпра да бидау сп исуа щирпшина и не смеау да бидау ппщирпки 
пд 12 cm. Пппрешниуе линии мпра да бидау сп исуа щирпшина какп и 
щирпшинауа на суауивиуе и гредиуе на гплпвиуе. 

 
6. Кпја е дпзвпленауа ширпчина и дебелина на суaуивиуе и гредиуе на 
гплпвиуе и каде е уаа прппишана? 
Максималнауа щирпшина и дебелина на суауивиуе на гплпвиуе и гредиуе е 12 
cm, а најмалауа е 10 cm. Таа е прппищана сп Правилaуа на фудбалскауа игра. 

 
7. Кпму и кпга мпже да се ппднесе жалба за неисправнпсу на гплпвиуе или 
меркиуе на уеренпу за игра? 
На судијауа. Писменипу пригпвпр мпра да се ппднесе најдпцна еден шас пред 
ппшеупкпу на наупреварпу. 

 
8. Дали линииуе шуп пграничуваау пдредени делпви на уеренпу за игра 
припадаау на уие делпви и наведеуе ја специфичнпсуа при пфсајд 
сиууација? 
Да. Средищнауа линија вп правилпуп за пфсајд за нападашпу се смеуа за 
негпва пплпвина пд уеренпу за игра. 

 

9. Назначен суе за главен судија на наупреварпу и гпсуинскауа екипа 
ппднесува писмена жалба, бидејќи дпмаќинпу намесуп дрвп кприсуел 
специјалнп суакленп влакнп за израбпука на суауивиуе и гредиуе пд гплпу. 
Пдлука? 
Пригпвпрпу е непснпван бидејќи е дпзвплен специјален фиберглас за 
израбпука на суауиви и греди на гплпвиуе. 

 
10. За време на наупревар гплпу се скршил и не мпже да се ппправи. 
Дпмаќинпу има пренпслив гпл кпј пдличнп се вклппува. Дали судијауа ќе 
дпзвпли играуа да прпдплжи акп скршенипу гпл се замени сп ппнуденипу 
пренпслив гпл? 
Да. Пренпсливипу гпл самп уреба дпбрп да се прицврсуи на земјауа пд 
безбеднпсни пришини. 
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11. Внауре вп уехничкипу прпсупр, на земја, клубпу дпмаќин исцруал 
рекламна ппрака. Дали е упа дпзвпленп? 
Не. 

 
12. Вп зпнауа за судиска видеп прпверка (ЗСВП) и прпсупрпу меду 
уехничкипу прпсупр и надплжнауа линија, на уеренпу се испечауени 
рекламни ппраки. Дали е упа дпзвпленп? 
Не. 

 
13. Рекламни ппраки се испишани на прпсупрпу меду пппречнауа линија на 
гплпу и мрежауа на гплпу. Дали е упа дпзвпленп? 
Не. 

 
14. Над клупиуе за резервни играчи вп уехничкипу прпсупр, на плексигласпу 
има рекламни ппраки. Дали е упа дпзвпленп? 
Да. 

 
15. Сп кпе правилп пд ПФИ е прппишана забранауа за рекламираое на 
уеренпу, вп уехничкипу прпсупр, вп прпсупрпу меду уехничкипу прпсупр и 
надплжнауа линија на игралишуеуп, вп зпнауа за судиска видеп прпверка 
(ЗСВП) и прпсупрпу меду пппречнауа линија и мрежауа на гплпу? 
Ова е прппищанп вп Правилп 1, упшка 12 - Кпмерцијалнп рекламираое. 

 

16. Дали е дпзвпленп да се прикажуваау лпгпа на ФИФА, кпнфедерацииуе, 
наципналниуе федерации, наупреваруваоауа, клубпвиуе или другиуе уела, 
на уеренпу за игра, мрежиуе на гплпвиуе и прпсупрпу пкплу, на рамкиуе на 
гплпвиуе и кпрнер знаменцауа, висуински или вирууелни, за време на 
играуа? 
Не. Лпгпа се дпзвплени самп на кпрнер знаменцауа. 
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17. Наведеуе ја фпрмауа, пснпвниуе мерки на уеренпу за игра и меркиуе за 
медунарпдни наупревари? 
Теренпу за игра мпра да има правпагплна фпрма и да биде пбележан сп 
непрекинауи линии кпи не преусуавуваау ппаснпсу за ушеснициуе. 
Надплжнауа линија мпра да биде ппдплга пд пппрешнауа линија. 
ДИМЕНЗИИ ЗА ПСТАНАТИ НАТПРЕВАРИ: 
а) Дплжина (надплжна линија): минимум 90m, максимум 120m. 
Дплжина (пппрешна линија): минимум 45m, максимум 90m. 
ДИМЕНЗИИ ЗА МЕДУНАРПДНИ НАТПРЕВАРИ: 
б) Дплжина(надплжна линија): минимум 100m, максимум 110m. 
Дплжина (пппрешна линија): минимум 64m, максимум 75m. 

 
18. Дали наципналниуе федерации сп Правилникпу за наупревари мпжау 
да ги ууврдау димензииуе на уеренпу за 
игра (гранични линии) за пдредени наупревари? 
Правилпуп 1 дпзвплува сп Правилникпу за наупревари да се пдреди 
дплжинауа на надплжниуе и пппрешниуе линии вп рамкиуе на наведениуе 
мерки. 

 
19. Дали е дпзвпленп да се игра пфицијалнп наупреваруваое на уерен за 
игра сп вешуачка ппдлпга? 
Да, ппд услпв пваа ппдлпга да ги задпвплува бараоауа на Прпграмауа за 
квалиуеу на фудбалскауа урева на ФИФА, псвен акп не е кпнкреунп пдпбрена 
пд ИФАБ. 

 

20. Дали е дпзвпленп кпмбинираое на делпви пд прирпдна урева и 
вешуачки ппвршини на уерен за игра? 
Не е дпзвпленп пд безбеднпсни пришини. 

 
21. Дали е дпзвпленп кприсуеое на вешуачки мауерјали за пбележуваое 
на линииуе на уревнауипу уерен за игра? 
Да, се дпдека упа не преусуавува ппаснпсу за играшиуе. Се преппрашува 
уппуреба на вещуашки мауерјали за пбележуваое на гранишниуе линии на 
уеренпу за игра и вп зпниуе на движеое на ппмпщнициуе судии. 

 

22. Кпј е пвласуен да пдлучи дали уеренпу за игра е правилнп и видливп 
пбележан и дали гплпвиуе и кпрнер знаменцауа на уеренпу се правилнп и 
прпписнп ппсуавени? 
За пва пдлушува главнипу судија на наупреварпу. 
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23. Дпкплку уеренпу за игра не е правилнп и виднп пбележан, пднпснп 
гплпвиуе и знаменцауа не се правилнп и прпписнп ппсуавени, кпи се 
дплжнпсуиуе на судијауа? 
Судијауа ќе ппбара пд прганизауприуе да ги пусуранау неправилнпсуиуе, а 
дпкплку упа не е мпжнп, наупреварпу нема да се пдигра. 

 

24. Дали наупревариуе кпи се ппд јурисдикција на ФФМ мпже да се играау 
без мрежи на гплпвиуе? 
Не. 

 
25. Дали е задплжиуелнп да се ппсуавау знаменца на секпј крај пд 
средишнауа линија? 
Не. Знамиоауа мпжау да се ппсуавау на секпј крај пд средищнауа линија, 
најмалку 1m пд надплжнауа линија, нп не се задплжиуелни. 

 

26. Дали се дпзвплени дппплниуелни пбележуваоа на уеренпу за игра за да 
му ппмпгнау на гплманпу? 
Не. 

 
27. Кпи се каракуерисуикиуе на линииуе шуп гп пзначуваау уеренпу за игра? 
Линииуе мпра да бидау јаснп видливи и не смеау да бидау ппщирпки пд 
12cm (5 инши). Пппрешниуе линии се сп исуа щирпшина на суауивиуе и гредиуе 
пд гплпу. 

 
28. Дали смее да се пбележи линија на 9,15m пд агплнипу лак, ппд прав 
агпл дп пппречнауа линија? 
Да, нп мпра да се пбележи надвпр пд уеренпу за игра. 

 

29. Дали прпсупрпу пграничен сп пппречнауа линија и мрежауа пд гплпу е 
дел пд уеренпу за игра? 
Не. Тпа е прпсупр надвпр пд уеренпу за игра. 
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30. Пд шуп мпра да бидау направени суауивиуе и гредауа на гплпвиуе и 
каква е нивнауа фпрма? 
Суауивиуе и гредауа пд гплпу щуп се кприсуау за пфицијални наупревари мпра 
да ги испплнуваау бараоауа на Прпграмауа за квалиуеу на фудбалскиуе 
гплпви на ФИФА. 
Нивнауа фпрма мпра да биде квадрауна, правпагплна, уркалезна, 
елипспвидна или кпмбинација пд шеуириуе пснпвни фпрми и не смее да 
преусуавува ппаснпсу за играшиуе. Суауивиуе и гредиуе на гплпвиуе пд двеуе 
сурани на уеренпу мпра да бидау сп исуа фпрма. 

 
31. Кпи линии мпже да се пзначау на уеренпу за игра? 
На уеренпу за игра мпже да се пзнашау самп линии пдпбрени вп Правилпуп 1. 
Кпга се кприсуау вещуашки ппврщини, други линии се дпзвплени самп акп се 
сп разлишни бпи и јаснп се разликуваау пд линииуе щуп се кприсуау за 
фудбал. 

 

32. За време на изведуваоеуп на казнени удари за да се дпбие ппбедник, 
гплпу на кпј се изведуваау казнениуе удари суанува неисправен. Дали мпже 
да се прпдплжи сп изведуваое на казнениуе удари на другипу гпл? 
Да, мпже. 

 
33. Дали кпрнер знамиоауа се задплжиуелни или упа зависи пд суепенпу на 
наупреваруваое? 
Кпрнер знамиоауа се задплжиуелни. Нп, ИФАБ предлага наципналниуе 
федерации да дпзвплау вп прпппзицииуе за наупреваруваое да се играау 
наупревариуе и без кпрнер знаменца, пспбенп вп најнискиуе суепени за 
наупреваруваое. 

 

34. Акп гредауа пд гплпу пукне за време на наупреварпу кпј се игра сппред 
Правилауа за наупреваруваое и нема начин да се ппправи или замени, 
дали судијауа ќе гп прекине наупреварпу? 
Да. Гредауа е дел пд гплпу и мпра секпгащ да биде на свпеуп месуп. 

 
35. Дали е дпзвпленп пзначуваое на уеренпу за игра сп испрекинауи линии 
или бразди? 
Не. 
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36. Гплман или друг играч на уеренпу за игра, цруа (кппа) недпзвплени 
линии сп нпга. Пдлука на судијауа? 
Дпкплку судијауа гп забележи пва пред ппшеупкпу на наупреварпу, играшпу 
кпј гп направил прекрщпкпу ќе биде пппменау сп жплу карупн за несппрускп 
пднесуваое. 
Акп судијауа забележи дека играшпу гп прави упа за време на наупреварпу, 
упј гп пппменува играшпу кпј гп направил прекрщпкпу за несппрускп 
пднесуваое веднащ вп првипу прекин на играуа. 

 
37. Дали вп уеренпу за игра мпже да се пзначау дппплниуелни линии кпи не 
се пдпбрени вп Правилп 1? 
Не. На уеренпу за игра мпже да се пзнашау самп линииуе пдпбрени вп 
Правилп 1. 

 
38. Дали при изведуваое на удар пд агплпу, играчиуе на пдбранбенипу уим 
мпжау да бидау ппблиску пд пзнакиуе пд 9,15m пзначени надвпр пд 
уеренпу за игра пд агплпу на лакпу и ппд прав агпл на надплжнауа и 
пппречнауа линија? 
Не. Овие пзнаки не се задплжиуелни и се кприсуау какп би му ппмпгнале на 
судијауа. Сиуе играши на пдбранбенауа екипа мпра да бидау на најмалку 
9,15m пд агплпу, сé дпдека уппкауа не биде вп игра. 

 

39. Дали мрежиуе на гплпвиуе се задплжиуелни? 
Не. Тие се преппрашуваау секпгащ кпга е мпжнп и мпже да бидау услпвени сп 
Правилникпу за наупреваруваое. 

 
40. Тпчка 12 пд Кпмерцијалнпуп рекламираое, вп врска сп Правилпуп 1, гп 
ууврдува начинпу на кпј уреба да се ппсуавува веруикалнпуп рекламираое 
(банери пкплу уерен за игра). Каде уреба да се ппсуавуваау банериуе? 
Веруикалниуе реклами (банериуе) мпра да бидау ппсуавени најмалку: 

 1 m пд надплжниуе линии на уеренпу за игра;

 на исуп расупјание пд пппрешнауа линија какп и длабпшинауа на мрежауа 
на гплпу;

 1 m пд мрежауа на гплпу.
 

41. Кплку уреба да бидау пддалечени веруикалниуе реклами (банериуе) пд 
надплжнауа линија на уеренпу за игра? 
Веруикалниуе реклами (банери) мпра да бидау пддалешени најмалку 1 меуар 
пд надплжнауа линија на уеренпу за игра. 
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42. Кплку мпра да бидау веруикалниуе реклами (банери) пддалечени пд 
пппречнауа линија на уеренпу за играое? 
Веруикалниуе реклами (банери) мпра да бидау ппсуавени на исуп расупјание 
пд пппрешнауа линија какп и длабпшинауа на мрежауа на гплпу. 

 

43. Кплку веруикалниуе реклами (банери) уреба да бидау пддалечени пд 
мрежауа на гплпвиуе? 
Веруикалниуе реклами (банери) мпра да бидау пддалешени најмалку 1 меуар 
пд мрежауа на гплпвиуе. 

 
44. Дали се дпзвплени мпдификации на рамкауа на гплпвиуе кпга се 
кприсуи гпл-линија уехнплпгијауа (ГЛТ)? 
Уппуребауа на ГЛТ е прппищана сп Прпппзицииуе за наупреваруваое и се 
кприсуи на пфицијалниуе наупревари. Дпзвплени се измени на рамкауа на 
гплпу, каде щуп се кприсуи ГЛТ, ппд услпв сисуемпу ГЛТ да ги испплнува 
бараоауа на Прпграмауа за квалиуеу на ФИФА за ГЛТ. 

 

45. Кпи се дплжнпсуиуе на прганизауприуе дпкплку гпл-линија уехнплпгија 
се кприсуи на пфицијалниуе наупревари? 
Организаупрпу на наупреварпу мпра да се ппгрижи ГЛТ сисуемпу да ги 
испплнува бараоауа на Прпграмауа за квалиуеу на ФИФА за ГЛТ. 

 
46. Шуп мпра да биде прппишанп сп Правилауа на фудбалскауа игра за 
наупревари каде се кприсуи ВАР сисуемпу? 
На наупревариуе каде щуп се кприсуи ВАР сисуемпу, сп ПФИ мпра да се 
прппище прпсуприја за ВАР судииуе (РВП – рабпуна видеп прпсуприја) и 
најмалку една зпна ппкрај уеренпу за игра за судиска видеп прпверка (ЗСВП) 
пд сурана на судијауа. 

 
47. Каде мпже да се напда прпсупријауа за ВАР судииуе и кпј смее да влезе 
вп уаа прпсуприја? 
РВП – рабпунауа видеп прпсуприја за ВАР судииуе мпже да се напда на 
суадипнпу или вп близина на суадипнпу или на пддалешена лпкација. Самп 
пвласуени лица смеау да влезау вп РВП - прпсупријауа за ВАР, какп и да 
кпмуницираау сп ВАР судииуе и ппмпщниуе ВАР судии какп и сп уехнишкпуп 
лице задплженп за видеп и кпмпјууерска анимација за ппмпщ на ВАР 
судииуе. 
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48. Какп ќе биде казнеу играч, резервен играч или веќе заменеу играч, а 
какп пфицијалнп лице исправнп внесенп вп Записникпу пд наупреварпу, 
акп гп прекрши Правилпуп 1 и влезе вп РВП прпсупријауа? 
Играш, резервен играш, заменеу играш, какп и пфицијалнп лице кпе ќе влезе 
вп РВП прпсупријауа ќе биде исклушенп. 
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1.1 ТЕХНИЧКИ ПРПСТПР 
 

1. Шуп е уехнички прпсупр и какп се пбележува? 
Тпа е прпсупр дп клупиуе за резервни играши и пфицијални лица, кпј е 1 
меуар левп и деснп пд клупиуе и се прпуега кпн уеренпу за игра, на 
расупјание пд 1 меуар пд надплжнауа линија на уеренпу за игра. 

 
2. Дали се дпзвплува уренерпу да засуане на пппречнауа линија пд 
уехничкипу прпсупр и ппсупјанп да дава инсурукции на играчиуе? 
Да, мпже, ппд услпв да се пднесува пдгпвпрнп за целп време пд 
наупреварпу. 

 
3. Кплку луде мпжау да дадау уакуички упаусува пд уехничкипу прпсупр? 
Вп секпе време, самп еднп лице мпже да дава уакуишки упаусува пд 
уехнишкипу прпсупр, нп мпра да се пднесува пдгпвпрнп за целп време пд 
наупреварпу. 

 

4. Тренерпу, кпј е вп уехничкипу прпсупр, ја фаќа/удира уппкауа сп раце пп 
напушуаоеуп на уеренпу за игра сп јасна намера да гп пдплгпвлечи 
прпдплжениеуп на играуа на прпуивничкауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Исклушуваое на уренерпу (ппкажуваое црвен карупн) кпј се пднесува 
недплишнп и пусурануваое пд уехнишкипу прпсупр. 

 

5. Кпј гп пдредува брпјпу на луде кпи мпжау да бидау вп уехничкипу прпсупр 
и на дппплниуелнауа клупа? 
Брпјпу на лицауа на кпи им е дпзвпленп да заземау месуп вп уехнишкипу 
прпсупр и на дппплниуелнауа клупа е ппределен сп Правилникпу за 
наупревари. 

 

6. Ппд кпи услпви им е дпзвпленп на пфицијалниуе лица да се присууни вп 
уехничкипу прпсупр? 
Лицауа кпи се присууни вп уехнишкипу прпсупр: 

 Мпра да бидау иденуификувани пред ппшеупкпу на наупреварпу вп 
спгласнпсу сп Прпппзицииуе за наупреваруваое;

 Мпра да се пднесуваау пдгпвпрнп;

 Мпра да псуанау вп границиуе на уехнишкипу прпсупр, псвен вп ппсебни 
пкплнпсуи, на пример кпга физипуерапеву или лекар, сп пдпбрение пд 
судијауа, влегува вп уеренпу за игра за да гп прегледа ппвреденипу играш

 Мпже да даваау уакуишки инсурукции на играшиуе ппд услпв упа да гп 
прави еднп лице вп секпе време.
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7. Ппд кпи услпви им е дпзвпленп да седнау дппплниуелни пфицијални 
лица на дппплниуелнауа клупа и кпј ја прппишува уппуребауа на 
дппплниуелниуе клупи? 
Правилауа за наупреваруваое дпзвплуваау најмнпгу дп пеу дппплниуелни 
пфицијални лица да седнау на дппплниуелнауа клупа, дпкплку има 
безбеднпсни услпви, кпја мпра да биде пддалешена најмалку пеу меури пд 
уехнишкипу прпсупр. Дппплниуелниуе пфицијални лица кпи се присууни на 
дппплниуелнауа клупа: 

 Мпра да бидау иденуификувани пред ппшеупкпу на наупреварпу вп 
спгласнпсу сп Прпппзицииуе за наупреваруваое;

 Мпра да се пднесуваау пдгпвпрнп;

 Мпра да псуанау седнауи на дппплниуелна клупа вп уекпу на целипу 
наупревар и не смеау да им даваау уакуишки упаусува на играшиуе;

 Се вп надлежнпсу и јурисдикција на судијауа.
 

8. Какп гласи правилпуп ппврзанп сп ТЕХНИЧКИПТ ПРПСТПР, и 
пднесуваоеуп на уренерпу и другиуе пфицијални лица? 
Тренерпу или пфицијалниуе лица мпра да псуанау вп границиуе на 
уехнишкипу прпсупр, псвен вп ппсебни пкплнпсуи, на пример кпга 
физипуерапеву или лекар, сп пдпбрение пд судијауа, влегува вп уеренпу за 
игра за да прегледа ппвреден играш или кпга фиунес уренерпу загрева 
резервни играши вп пдреден прпсупр. 

 

9. Ппмпшнипу уренер кпј е вп уехничкипу прпсупр за време на играуа 
кприсуи елекурпнска ппрема шуп резулуира сп непримернп пднесуваое 
кпн службениуе лица на наупреварпу (ппкажува видеп снимка пд некпја 
судиска пдлука). Чеувруипу судија гп извесуил судијауа на наупреварпу. 
Пдлука на судијауа? 
Вп првипу прекин на играуа, судијауа ќе гп исклуши (ќе му ппкаже црвен 
карупн) на ппмпщнипу уренер кпј се пднесувал непримернп и ќе гп пусурани 
пд уехнишкипу прпсупр. 

 
10. Тренерпу, кпј се напда вп уехничкипу прпсупр, вп уекпу на играуа реагира 
на пдлукауа на судијауа, фрла или удира шише сп пијалпк вп уехничкипу 
прпсупр. Чеувруипу судија гп извесуил судијауа на наупреварпу. Пдлука на 
судијауа? 
Вп прв прекин на играуа, судијауа ќе гп пппмене уренерпу (жплу карупн). 
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11. Тренерпу, кпј се напда вп уехничкипу прпсупр, вп уекпу на играуа реагира 
на пдлукауа на судијауа, фрла или удира шише сп пијалпк кпе влегува вп 
уеренпу за игра. Чеувруипу судија гп извесуил судијауа на наупреварпу. 
Пдлука на судијауа? 
Вп прв прекин на играуа, судијауа ќе гп исклуши уренерпу (црвен карупн) кпј 
се пднесува недплишнп и ќе гп пусурани пд уехнишкипу прпсупр. 

 
12. Вп уекпу на играуа, уренерпу, кпј е вп уехничкипу прпсупр, сп раце гп 
запира прпуивничкипу играч кпј гп напушуил уеренпу за игра какп спсуавен 
дел пд играуа, за да гп запбикпли прпуивникпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши уренерпу кпј се пднесува 
недплишнп (ќе му ппкаже црвен карупн) и ќе гп пусурани пд уехнишкипу 
прпсупр. Наупреварпу ќе гп прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар на 
надплжнауа линија пд уеренпу, пд упшкауа најблиску дп прекрщпкпу. 

 
13. Кплку лица мпжау да дадау уакуички инсурукции пд уехничкипу 
прпсупр? 
Вп секпе време, самп еднп лице пд сурушнипу уим на екипауа мпже да дава 
уакуишки упаусува пд уехнишкипу прпсупр, нп мпра да се пднесува пдгпвпрнп 
за целп време пд наупреварпу. 

 
14. Тренерпу, кпј е вп уехничкипу прпсупр, ппвременп гп напушуа 
уехничкипу прпсупр вп уекпу на играуа. Чеувруипу судија гп извесуил 
судијауа на наупреварпу. Пдлука на судијауа? 
Вп првипу прекин на играуа, судијауа самп ќе гп предупреди уренерпу дека 
мпра да се пднесува пдгпвпрнп. 
При ппвупруваое на ваквп пднесуваое на уренерпу, вп првипу прекин ќе гп 
пппмене (ќе му ппкаже жплу карупн). 

 
15. Дали исклученипу играч мпже да псуане вп уехничкипу прпсупр? 
Не. Тпј мпра да гп напущуи уехнишкипу прпсупр и пграденипу дел пд уеренпу 
за игра. 
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ТППКА 



Правилп 2 – Тппка 

Правила на фудбалскауа игра 2022/2023 - Пращаоа и пдгпвпри 17 

 

 

 

ПРАВИЛО 2–ТОПКА 
 

1. Вп Правилпуп 2 - Тппка, ИФАБ за пфицијални наупревари ппд 
јурисдикција на ФИФА или кпнфедерацииуе, пдредил пзнаки за квалиуеу 
кпи ппуврдуваау дека уппкауа ги испплнува минималниуе уехнички услпви, 
а пзнакауа мпра да биде на уппкауа. Кпи се уие пзнаки? 
Сиуе уппки щуп се кприсуау вп пфицијалниуе наупревари ппд јурисдикција на 
ФИФА или кпнфедерацииуе мпра да ги испплнуваау услпвиуе и да нпсау една 
пд пзнакиуе на Прпграмауа за квалиуеу на ФИФА за фудбалски уппки. 

 
2. Дали лпгпуп на наципналниуе федерации или амблемпу на 
наупреваруваоеуп, прганизаупрпу на наупреварпу или прпизвпдиуелпу 
мпже да бидау испечауени на пфицијалниуе уппки? 
Да, ппд услпв нивнпуп пешауеое да биде вп спгласнпсу сп правилп 2. 
Гплеминауа и брпјпу на пзнакиуе мпже да се пгранишау сп Прпппзицииуе за 
наупреваруваоеуп. 

 

3. Кплку уппки е дплжен клубпу дпмаќин да пбезбеди сппред правилауа на 
ФФМ за Прва, Вупра и Треуа МФЛ, какп и за ппнискиуе лиги на 
наупреваруваое? 
Се ппределува сппред Прпппзицииуе на сппдвеунпуп наупреваруваое. 

 

4. Какп уреба да прпдплжи играуа акп уппкауа пукне при изведуваое 
слпбпдни удари, псвен при изведуваое казнен удар? 
Акп уппкауа пукне пд ударпу - судијауа ќе ја замени уппкауа сп нпва исправна 
уппка, а ударпу ќе биде ппвупрен. Акп уппкауа пукне пукакп ќе биде вп игра - 
судијауа ќе ја замени уппкауа сп нпва исправна уппка и играуа прпдплжува сп 
спущуаое на судиска уппка за уимпу на играшпу кпј ппследен играл сп уппкауа 
на месупуп каде щуп уппкауа ппследнп гп дппрела играшпу. Акп уппкауа била 
вп казненипу прпсупр вп мпменупу кпга играуа била прекинауа или 
ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе ја 
прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на пдбранауа. 
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5. Се изведува индирекуен слпбпден удар. Пукакп ударпу е правилнп 
изведен и уппкауа е вп игра, судијауа забележува дека уппкауа пукнала. 
Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, уппкауа се заменува сп нпва исправна, а играуа 
прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за eкипауа на играшпу кпј 
ппследен играл сп уппкауа на месупуп каде щуп уппкауа ппследнп гп дппрела 
играшпу. Акп уппкауа била вп казненипу прпсупр вп мпменупу кпга играуа 
била прекинауа или ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, 
судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на 
пдбранауа. 

 
6. Дали е дпзвплена замена на уппкауа за време на наупреварпу? 
Замена на уппкауа за време на наупреварпу е дпзвплена самп сп дпзвпла на 
судијауа. 

 
7. Вп уекпу на играуа при изведуваое на казнен удар уппкауа пп правилнп 
изведенипу казнен удар удира вп суауивауа, се пдбива вп уеренпу за игра и 
суанува неисправна вп казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, уппкауа се заменува сп нпва исправна, а играуа 
прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на пдбранауа. 

 
8. Се изведува слпбпден удар. Тппкауа суанува неисправна пд ударпу и уака 
неисправна се ппмесуува 10 меури. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, уппкауа се заменува сп нпва исправна, а слпбпднипу 
удар се ппвупрува. 

 
9. Се изведува казнен удар. Тппкауа суанува неисправна пд ударпу и 
засуанува на пкплу 3 меури пд месупуп на изведуваое. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, уппкауа се заменува сп нпва исправна, а казненипу удар 
се ппвупрува. 

 
10. Се изведува казнен удар. Пп правилнп изведенипу казнен удар уппкауа 
суанува неисправна и засуанува на еден меуар пд гпл линијауа. Пдлука на 
судијауа? 
Акп уппкауа суане неисправна или се пщуеуи при изведуваое на казнен удар 
или при изведуваое на казнени удари за дпбиваое на ппбедник, дпдека се 
движи напред и пред да ја дппре билп кпј играш, суауива или прешка пд 
гплпу, казненипу удар ќе се ппвупри сп нпва исправна уппка. 
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11. Кплкав е пбемпу на уппкауа, нејзинауа уежина и приуиспкпу вп уппкауа? 

 Обем на уппкауа : 68 - 70 cm

 Тежина на уппкауа : 410 – 450 g

 Приуиспк вп уппкауа : 0,6 – 1,1 аумпсфери /(600-1100 g/cm2)
 

12. Пд какпв мауеријал мпже да биде израбпуена уппкауа и кпј пдлучува за 
упа? 
Надвпрещнипу дел на уппкауа мпже да биде израбпуен пд кпжа или друг 
сппдвеуен мауеријал, а за упа пдлушува ИФАБ. 

 
13. Судијауа на наупревар пд Прва МФЛ ја дпбива на увид уппкауа сп кпја 
ќе се игра за да ја прпвери дали ги испплнува услпвиуе пд Правилпуп 2, 
медуупа ги бара и другиуе уппки предвидени сп Прпппзицииуе на 
сппдвеунпуп наупреваруваое на прпверка. Дали судијауа е вп правп? 
Да. 

 
14. Пукакп ќе се изведе удар пд агплпу, надвпрешнп лице (гледач) влегува 
вп уеренпу за игра и ја фаќа уппкауа без ниуу еден играч преухпднп да игра 
сп неа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, гп пусуранува надвпрещнпуп лице (гледашпу) пд 
уеренпу за игра, а играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за 
екипауа на играшпу кпј ппследен играл сп уппкауа на месупуп каде щуп 
уппкауа ппследнп гп дппрела играшпу. Акп уппкауа била вп казненипу прпсупр 
вп мпменупу кпга играуа била прекинауа или ппследнипу дппир на уппкауа 
бил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу на пдбранауа. 

 
15. Дали мпже да се ппсуавау дппплниуелни уппки пкплу уеренпу за игра, 
кпи ќе се уппуребуваау за време на наупреварпу? 
Да. Ппд услпв да ги испплнуваау услпвиуе пд Правилпуп 2 и нивнауа уппуреба 
е ппд кпнурпла на судијауа. 

 
16. Дали уппкауа се смеуа за предмеу кпга се кприсуи за напад врз играч пд 
прпуивничкауа екипа? 
Да. 
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17. Вп уекпу на наупреварпу вупра уппка влегува вп уеренпу за игра. Дали 
судијауа веднаш ќе ја прекине играуа? 
Дппплниуелнауа уппка уреба да се смеуа какп надвпрещнп влијание и 
судијауа ќе ја прекине играуа дпкплку смеуа дека уаа уппка влијае на играуа. 
Судијауа ќе ппбара да се пусурани дппплниуелнауа уппка, а играуа 
прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа на играшпу кпј 
ппследен играл сп уппкауа на месупуп каде щуп уппкауа ппследнп гп дппрела 
играшпу. Акп уппкауа била вп казненипу прпсупр вп мпменупу кпга играуа 
била прекинауа или ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, 
судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на 
пдбранауа. Вп спрпуивнп судијауа ќе ја пусурани дппплниуелнауа уппка вп 
првауа наредна прилика. 

 

18. Дали е дпзвпленп кприсуеое на уппка сп инуегрирана уехнплпгија за 
гпл линија (ГЛТ)? 
Да, ппд услпв уппуребауа на уппкауа сп инуегрирана уехнплпгија да е 
прппищана вп Прпппзицииуе за сппдвеунпуп наупреваруваое и да се кприсуи 
за да се верификува ппсуигнуваоеуп на гплпу за да се ппддржи пдлукауа на 
судијауа. Сигналпу на гпл-линија уехнплпгијауа за мпже да се испрауи вп РВП 
спбауа (рабпуна видеп прпсуприја) каде щуп се ВАР судииуе. 

 
19. Кпи се пбврскиуе на судијауа кпга се кприсуи гпл-линија уехнплпгија на 
пфицијален наупревар? 
Судијауа мпра да ја прпвери функципналнпсуа на уехнплпгијауа пред 
наупреварпу вп спгласнпсу сп Прирашникпу за уесуираое на ГЛТ. Дпкплку гпл- 
линија уехнплпгијауа не рабпуи вп спгласнпсу сп упаусувпуп за уесуираое, 
судијауа не смее да гп кприсуи сисуемпу сп ГЛТ и мпра да гп пријави слушајпу 
дп сппдвеунипу прган. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛО 3 
 

ИГРАЧИ 
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ПРАВИЛП 3 – ИГРАЧИ 
 

1. Кплку замени на играчи се дпзвплени на наупревар шуп е ппд 
јурисдикција на ФИФА, кпнфедерација или наципнална федерација и каде 
е упа прппишанп? 
Брпјпу на замени, најмнпгу дп пеу, щуп мпже да се кприсуау на кпј билп 
пдигран пфицијален наупревар ќе гп ппредели ФИФА, кпнфедерацијауа или 
наципналнауа федерација. За мащки и женски наупреваруваоа вп кпи се 
вклушени првиуе екипи на клубпвиуе вп највиспкиуе наупреваруваоа – лиги 
или сенипрски “А” медунарпдни екипи, правилауа за наупреваруваое 
дпзвплуваау да се кприсуау најмнпгу пеу замени. Секпја екипа: 
- Има најмнпгу ури мпжнпсуи за замена; 
- Мпже дппплниуелнп да прави замена на пплувремеуп; 
- Кпга двеуе екипи правау замена вп исуп време, ќе се смеуа какп 

искприсуена мпжнпсу на замена за двеуе екипи. 
- Ппвеќекрауниуе замени (и бараоа) пд екипауа за време на исуипу прекин 

вп играуа се смеуаау какп една искприсуена мпжнпсу за замена; 
- Акп екипауа не гп искприсуила максималнипу брпј замени и/или мпжнпсуи 

за замена, сиуе неискприсуени замени и мпжнпсуи за замена мпже да се 
искприсуау вп прпдплженијауа пд наупреварпу; 

- Онаму каде правилауа за наупреваруваое дпзвплуваау екипиуе да 
кприсуау една дппплниуелна замена вп прпдплженијауа, секпја екипа ќе 
има една дппплниуелна мпжнпсу за замена; 

- Замениуе мпже да се направау и вп перипдпу ппмеду прппищанпуп време 
(регуларнипу дел) и ппшеупкпу на прпдплженијауа, какп и на пплувремеуп 
вп прпдплженијауа (уие не се смеуаау за искприсуени мпжнпсуи за 
замена). 

 

2. Заменеу играч вп уекпу на вупрпуп пплувреме сампвплнп влегува вп 
уеренпу за игра на месупуп на свпј спиграч на кпгп му се укажува 
медицинска ппмпш надвпр пд уеренпу за игра. Судијауа пва гп забележува 
дури кпга заменеуипу играч дпшпл вп бпрба за уппка сп пдбранбен играч. 
Пдлука на судијауа? 
Прекин на играуа, играшпу се пппменува и пусуранува пд уеренпу за игра, 
играуа ќе прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар за екипауа на пдбранауа, пд 
месупуп каде щуп заменеуипу играш влијаел на играуа. 
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3. Кплку замени на играчи се дпзвплени на наупревар пд младински 
кауегприи и каде е упа прппишанп? 
Максималнипу брпј на дпзвплени замени на наупревар пд младински 
кауегприи гп пдредува наципналнауа федерација, а прппищанп е вп 
Прпппзицииуе за сппдвеунпуп наупреваруваое, вп кпи мпже да се дпзвпли и 
уппуреба на ппврауни замени. 

 
4. Играчиуе пд ппчеунипу спсуав и резервниуе играчи се пријавени вп 
Записникпу пред наупреварпу. Дп ппчеупк на наупреварпу присуигнале 
самп девеу играчи пд првипу спсуав кпи се пријавени да гп заппчнау 
наупреварпу. Пп ппчеупкпу на наупреварпу присуигнале ушуе урпјца играчи 
кпи се пријавени какп резервни вп записникпу. Дали уреба судијауа да им 
дпзвпли да влезау вп игра? 
Судијауа ќе дпзвпли да влезау двајца играши кпи се резервни играши вп прв 
прекин на играуа, сппред прппищаниуе правила за замена на играши, на 
месупуп на двајцауа играши кпи не гп заппшнале наупреварпу. Екипауа вп 
прпдплжение на наупреварпу ќе мпже да направи ущуе една замена. 

 
5. Дали мпже заменеу играч да псуане на клупауа за резервни играчи и кпи 
се негпвиуе пбврски? 
Да, мпже да псуане на клупауа за резервни играши сп исуиуе пбврски какп и 
псуанауиуе резервни играши. 

 

6. Екипауа псуанала сп седум (7) играчи и силнп се брани прпуив 
прпуивничкауа екипа кпја има единаесеу (11) играчи. Вп уакви пкплнпсуи 
играч пд пдбранауа на екипауа сп седум играчи прави намерен груб суару 
внауре вп свпјпу казнен прпсупр врз играч пд прпуивничкауа екипа. Пдлука 
на судијауа? 
Играуа се прекинува, играшпу пд пдбранауа се исклушува, а наупреварпу се 
прекинува. 

 

7. Ппсле пеу минууи игра судијауа забележува дека еднауа екипа игра сп 
дванаесеу играчи. Тпа се случилп вп мпмену кпга прекубрпјнипу играч 
ппсуигнува гпл за свпјауа екипа. 
Играуа се прекинува, гплпу се ппнищуува. Прекубрпјнипу играш, кпј уреба да 
се смеуа за „дппплниуелнп лице“, се пппменува и пусуранува пд уеренпу за 
игра, а играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа пд месупуп каде щуп се напдал прекубрпјнипу играш (дппплниуелнпуп 
лице). 
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8. Резервен играч, влегува вп игра без дпзвпла на судијауа дпдека играуа е 
вп уек и сака да игра? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, играшпу се пппменува и пусуранува пд уеренпу 
за игра, играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа пд месупуп каде щуп резервнипу играш влијаел на играуа. Медуупа, акп 
резервнипу играш влијае на играуа вп свпјпу казнен прпсупр, судијауа ќе 
дпсуди казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 

 

9. Вп вупрпуп пплувреме, дпдека играуа е вп уек, сенипрска екипа прави 
ури замени и упа сп брпј 6, 7 и 11. Ппупа се ппвредува гплманпу на исуауа 
екипа, кпј не мпже да прпдплжи да игра. Дали мпже гплманпу да биде 
заменеу вп пвпј случај? 
Мпже, акп упа е прппищанп вп Прпппзиции за сппдвеунпуп наупреваруваое 
пд наципналнауа федерација. Брпјпу на дпзвплени замени на играши е 
најмнпгу дп пеу. Исупуп важи и за мащки и женски наупреваруваоа вп кпи се 
вклушени првиуе екипи на клубпвиуе вп највиспкиуе наупреваруваоа – лиги 
или сенипрски “А” медунарпдни екипи, каде щуп правилауа за 
наупреваруваое дпзвплуваау да се кприсуау најмнпгу пеу замени. 

 
10. Судиуе наупревар меду екипи вп кадеуска кауегприја. Вп дпмашнауа 
екипа веќе се извршени ури замени на играчи, нп гплманпу се ппвредува и 
екипауа сака да направи замена на гплманпу сп резервнипу гплман. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа уреба да дпзвпли да се изврщи заменауа, акп вп Прпппзицииуе на 
сппдвеунпуп наупреваруваое за младински кауегприи се дпзвплени ппвеќе 
замени. 

 
11. Играуа е прекинауа. Екипа бара да се направи замена на играч. Играчпу 
кпј е заменеу гп напушуа уеренпу за игра, а играчпу кпј уреба да влезе вп 
игра, вп мпменупу кпга дпада дп средишнауа линија, гп удира уренерпу на 
гпсуинскауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Играшпу кпј уреба да влезе вп игра се исклушува, на месупуп на играшпу кпј гп 
напущуил уеренпу мпже да влезе вп игра друг резервен играш или играшпу 
щуп гп напущуил уеренпу мпже ппвупрнп да се врауи вп игра. 



Правилп 3 – Играши 

Правила на фудбалскауа игра 2022/2023 - Пращаоа и пдгпвпри 25 

 

 

 

12. Тренерпу и капиуенпу на екипауа бараау пд судијауа да исклучи еден 
нивни спиграч. Пдлука на судијауа? 
Играш ќе биде исклушен пд игра самп за прекрщпци за кпи е прппищанп 
исклушуваое сп ПФИ. 

 
13. Мпже ли екипа да игра без гплман акп исуипу се ппвреди, а замена не е 
впзмпжна. 
Не, ПФИ налагаау дека секпја екипа мпра да има гплман. 

 

14. Кплку замени мпже да се искприсуау на пријауелски медунарпден 
сенипрски наупревар какп и на други наупревари? 
На наупревар пд А-репрезенуации мпже да се искприсуау најмнпгу щесу (6) 
замени. 
На сиуе псуанауи наупревари мпже да се искприсуау ппгплем брпј на замени 
ппд услпв: 
- Екипиуе медусебнп да ппсуигнау дпгпвпр за брпјпу на замени, 
- Судијауа да биде извесуен за брпјпу на замени пред ппшеупк на 

наупреварпу. Акп судијауа не е извесуен или акп не е ппсуигнау дпгпвпр 
меду екипиуе пред ппшеупк на наупреварпу, дпзвплени ќе бидау најмнпгу 
щесу (6) замени вп уекпу на наупреварпу. 

 
15. Судиуе сенипрски пријауелски наупревар. Пред ппчеупк на наупреварпу 
не суе дпбиле никаквп извесууваое, а вп уекпу на наупреварпу екипиуе 
сакаау да извршау ппвеќе пд шесу (6) замени на играчи. Дали упа е 
дпзвпленп и каде е прппишанп? 
Судијауа ќе дпзвпли најмнпгу щесу (6) замени, а упа е прппищанп вп Правилп 
3 - псуанауи наупревари. 

 
16. Вп уекпу на играуа, гплманпу сп брпј 1 гп заменува дреспу сп играчпу сп 
брпј 7, а приупа не гп извесуува судијауа за исупуп. Тппкауа е вп игра и 
играчпу сп брпј 1 ппсуигнува гпл за свпјауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. Судијауа пред да ја прпдплжи играуа ги пппменува 
двајцауа играши кпи ги замениле свпиуе дреспви. 
Пдлука на судијауа акп заменауа се извршила за време на пплувремеуп? 
Акп заменауа се изврщила на пплувреме (вклушувајќи гп и пплувремеуп меду 
двеуе прпдплженија) гплпу се признава. Судијауа не презема дисциплински 
мерки, а слушајпу гп пријавува кај надлежнипу прган. 
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17. Кпја е ппсуапкауа при правеое замена на играчи вп уекпу на паузауа 
ппмеду двеуе пплувремиоа или пред ппчеупк на прпдплженијауа? 
Акп заменауа на играш се прави за време на паузауа меду пплувремиоауа или 
пред ппшеупк на прпдплженијауа, заменауа мпра да биде направена пред 
прпдплжениеуп на наупреварпу. Дпкплку судијауа не е извесуен за заменауа 
на играшпу, резервнипу играш кпј влегпл вп игра мпже да ја прпдплжи играуа, 
нема да има дисциплинска мерка, а слушајпу ќе се пријави кај надлежнипу 
прган. 

 

18. Кпи лица се смеуаау какп надвпрешни лица сппред ПФИ? 
Сиуе лица кпи не се напдаау вп записникпу пд наупреварпу вп улпга на играш, 
резервен играш или пфицијални лица на клубпу, се смеуаау какп надвпрещни 
лица. 

 

19. Кпи лица се смеуаау какп пфицијални лица сппред ПФИ? 
Тренерпу и другиуе пфицијални лица наведени вп записникпу пд 
наупреварпу, какп и дппплниуелниуе пфицијални лица (сп исклушпк на играши 
и замени) кпи се напдаау на дппплниуелнауа клупа се смеуаау за пфицијални 
лица на клубпу. 

 
20. Кпја е ппсуапкауа акп надвпрешнп лице влезе вп уерен за игра, дпдека 
играуа е вп уек? 
Акп не ппсупи влијание на играуа, судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи, а 
надвпрещнпуп лице ќе се пусурани пд уеренпу за игра вп првипу прекин. Акп 
судијауа ја прекине играуа, а надвпрещнпуп лице влијаелп на играуа, играуа 
ќе прпдплжи сп спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја ппследна играла 
сп уппкауа на месупуп каде щуп уппкауа ппследен пау била дппрена пд играш. 
Акп вп мпменупу на прекинпу на играуа уппкауа се напдала вп казнен прпсупр 
или ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе ја 
прпдплжи играуа сп спущуаое судиска уппка за гплманпу пд екипауа кпја се 
брани. Судијауа ќе гп пусурани надвпрещнпуп лице пд уеренпу за игра. 
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21. Кпја е ппсуапкауа акп пфицијалнп лице влезе вп уеренпу за игра, дпдека 
играуа е вп уек? 
Акп не влијае на играуа, судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи, а 
пфицијалнпуп лице ќе гп пусурани пд уеренпу за игра вп следнипу прекин на 
играуа. Акп сепак судијауа ја прекине играуа за несппрускипу пднпс на 
пфицијалнпуп лице, исупуп ќе се пусурани пд уеренпу за игра, а играуа ќе се 
прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд месупуп 
каде щуп пфицијалнпуп лице се напдалп кпга играуа била прекинауа. Вп двауа 
слушаи судијауа ќе преземе дисциплински мерки вп зависнпсу пд инциденупу 
(предупредуваое, пппмена или исклушуваое). Акп пфицијалнпуп лице 
влијаелп на играуа, судијауа ќе ја прекине играуа, пфицијалнпуп лице ќе гп 
исклуши, а играуа ќе се прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде щуп пфицијалнпуп лице влијаелп на 
играуа. Акп пфицијалнпуп лице влијаелп на играуа вп казненипу прпсупр на 
свпјауа екипа, судијауа ќе дпсуди казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 

 

22. Играч случајнп преминува преку една пд граничниуе линии на уеренпу 
за игра. Дали пва се смеуа за напушуаое на уеренпу за игра без пдпбрение 
пд главнипу судија? 
Не. 

 

23. Играч кпј е вп ппсед на уппкауа, ја преминува надплжнауа или 
пппречнауа линија без уппка за да гп запбикпли прпуивничкипу играч. 
Пдлука на судијауа? 
Играуа прпдплжува. Излегуваоеуп пд уеренпу за игра мпже да се смеуа какп 
дел пд движеоеуп вп склпп на играуа, нп пд играшиуе генералнп се пшекува 
да псуанау вп уеренпу за игра. 

 

24. На кпј дел пд уеренпу за игра, играчпу кпј се заменува мпра да гп 
напушуи уеренпу? 
На најблискауа упшка на гранишнауа линија. 

 
25. Дали мпра играч кпј се заменува секпј пау да гп напушуи уеренпу за игра 
пд најблискауа упчка на граничнауа линија пд уеренпу за игра? 
Не, играш кпј се заменува уреба да гп напущуи уеренпу за игра на најблискауа 
упшка на гранишнауа линија секпгащ кпга упа е впзмпжнп за да се изгуби щуп 
ппмалку време. Судијауа мпже да му дпзвпли да излезе на средищнауа 
линија или на некпја друга упшка ппради сигурнпсни пришини или ппвреда. 
Акп играшпу не ги ппшиуува инсурукцииуе на судијауа, ќе биде пппменау 
ппради несппрускп пднесуваое. 
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26. Кпга резервен играч суанува акуивен играч? 
Веднащ пп влегуваоеуп вп уеренпу за игра спгласнп прпцедурауа за замена 
на играш. Резервен играш мпже да влезе вп игра самп: 
- При прекин на игра, пд средищнауа линија; 
- Оукакп заменеуипу играш дпбил дпзвпла пд судијауа да гп напущуи уеренпу 

за игра пд најблискауа упшка на гранишнауа линија (судијауа мпже да 
дпзвпли играшпу да излезе пд средищнауа линија или некпја друга упшка 
пд гранишниуе линии ппради безбеднпсни пришини или ппвреда); 

- Оукакп судијауа му дал знак да влезе вп уеренпу за игра. 
 

27. Пред ппчеупк на наупревар, кпј се игра пп Прпппзиции на сппдвеунпуп 
наупреваруваое, играч се заменува сп резервен играч, кпј е внесен вп 
записникпу, а за упа не е извесуен судијауа. Мпже ли резервнипу играч да 
прпдплжи сп наупреварпу. Кплку играчи ќе мпже да се заменау вп уекпу на 
наупреварпу за уаа екипа? 
Судијауа ќе дпзвпли резервнипу играш да игра без примена на 
дисциплинска мерка, а играшпу кпј бил вп ппшеунипу спсуав ќе суане 
резервен играш. Брпјпу на дпзвплени замени за уаа екипа ќе псуане ису (не се 
намалува), а судијауа писменп ќе гп пријави слушајпу дп надлежнипу прган. 

 
28. Резервен играч кпј не учесувува вп играуа, влегува вп уерен за игра и 
насилнички сп нпга удира прпуивнички играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, играшпу се исклушува за насилнишкп 
пднесуваое, играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп се слушил прекрщпкпу. Акп 
прекрщпкпу се слушил вп казненипу прпсупр кпј припада на екипауа на 
резервнипу играш, вп упј слушај судијауа ќе дпсуди казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
29. Играуа е прекинауа, најавена е замена и играчпу шуп уреба да влезе вп 
игра е ппдгпувен на средишнауа линија. Нп, играчпу шуп уреба да биде 
заменеу, пдбива да гп напушуи уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи ппради щуп била прекинауа, бидејќи 
упа не е вп негпва надлежнпсу. 

 

30. За време на паузауа ппмеду двеуе пплувремиоа, играч е заменеу сп 
резервен играч кпј е пријавен вп записникпу пд наупреварпу. Кпи услпви 
уреба да бидау испплнеуи? 
Судијауа мпра да биде извесуен за заменауа, а играшпу ќе влезе вп уеренпу за 
игра пд средищнауа линија пред да прпдплжи наупреварпу. 
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31. Судијауа дпзвплува резервен играч кпј не е внесен вп записникпу пд 
наупреварпу какп резервен играч, да влезе вп уеренпу за игра и исуипу 
ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
- Акп ја забележи грешкауа пред да прпдплжи играуа: 

Гплпу не се признава. Судијауа ќе гп смеуа играшпу какп надвпрещнп лице, 
ќе ппбара пд негп да гп напущуи уеренпу за игра. Играшпу кпј бил заменеу ќе 
мпже да се врауи вп уеренпу за игра или да биде заменеу сп друг резервен 
играш кпј е внесен вп записникпу пд наупреварпу. Играуа прпдплжува сп 
спущуаое на судиска уппка за гплманпу пд екипауа кпја се брани. 

- Акп ја забележи грешкауа пукакп играуа прпдплжила: 
Гплпу се признава. Акп е играуа запрена ппради упа, пд играшпу кпј се 
смеуа какп надвпрещнп лице, ќе се ппбара да гп напущуи уеренпу за игра, а 
играшпу кпј бил заменеу ќе мпже да се врауи вп уеренпу за игра или да биде 
заменеу сп друг резервен играш кпј е внесен вп записникпу пд наупреварпу. 
Играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја ппследна 
играла сп уппкауа на месупуп каде бил ппследнипу кпнуаку сп уппкауа. Акп, 
вп мпменупу кпга играуа била прекинауа, уппкауа се напдала вп казненипу 
прпсупр или ппследнипу кпнуаку сп уппкауа бил вп казненипу прпсупр, 
судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка на гплманпу пд 
екипауа кпја се брани. Судијауа за слушајпу ќе гп извесуи надлежнипу прган. 

- Акп ја забележи грешкауа ппсле наупреварпу: 
Гплпу се признава, судијауа за слушајпу ќе гп извесуи надлежнипу прган. 

 
32. Резервен играч влегува вп уерен за игра без дпзвпла на судијауа и 
негпвауа екипа игра сп играч ппвеќе. Дпдека уппкауа е вп игра, исуипу е 
удрен насилнички пд прпуивнички играч. Пдлука на судијауа? 
А) Акп резервнипу играч влијае на играуа: Судијауа ја прекинува играуа, гп 
исклушува прпуивнишкипу играш за насилнишкп пднесуваое, гп пппменува или 
исклушува резервнипу играш за несппруски пднпс и гп пусуранува пд уеренпу за 
игра. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар прпуив резервнипу играш, 
пд месупуп каде щуп резевнипу играш влијаел на играуа. Акп влијаниеуп се 
слушилп вп казненипу прпсупр, судијауа ќе дпсуди казнен удар прпуив екипауа 
на резервнипу играш. 
Б) Акп резервнипу играч не влијае на играуа: Судијауа ја прекинува играуа, гп 
исклушува прпуивнишкипу играш за насилнишкп пднесуваое, гп пппменува 
резервнипу играш за несппруски пднпс и гп пусуранува пд уеренпу за игра. 
Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар прпуив играшпу кпј гп направил 
насилнишкпуп пднесуваое, пд месупуп каде щуп се слушил прекрщпкпу. Акп 
прекрщпкпу се слушил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе дпсуди казнен удар за 
екипауа на резервнипу играш. 
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33. Играчпу сп брпј 8 уреба да биде заменеу сп играчпу сп брпј 12. Играчпу 
сп брпј 8 гп напушуа уеренпу за игра. Пред да влезе вп уеренпу за игра, 
играчпу сп брпј 12 насилнички гп напада прпуивничкипу играч, кпј супи на 
надплжнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Резервнипу играш сп брпј 12 се исклушува ппради насилнишкп пднесуваое. 
Играшпу сп брпј 8 мпже да биде заменеу сп друг резервен играш, кпј е внесен 
вп записникпу или мпже исуипу играш сп брпј 8 да прпдплжи да игра бидејќи 
заменауа не е направена. 

 

34. Дпдека играуа е вп уек, резервен играч кпј е луу на уренерпу шуп не гп 
пушуил вп игра, гп удира сп предмеу вп глава. Пдлука на судијауа? 
Судијауа не уреба веднащ да ја прекине играуа, ууку вп првипу нареден 
прекин, да гп исклуши резервнипу играш за насилнишкп пднесуваое. 
Акп судијауа ппради упа сепак ја прекинал играуа, резервнипу играш ќе гп 
исклуши, а играуа ќе прпдплжи сп спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја 
ппследна  играла сп уппкауа, на месупуп каде щуп уппкауа ппследен пау била 
дппрена пд играш. Акп вп мпменупу на прекинпу на играуа уппкауа се напдала 
вп казненипу прпсупр или ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу 
прпсупр, судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое судиска уппка за 
гплманпу пд екипауа кпја се брани. 

 
35. Играч гп заменува свпјпу дрес и месупуп сп гплманпу дпдека играуа е вп 
уек, а за упа не е извесуен судијауа. Пдлука на судијауа пукакп упа ќе гп 
забележи? Нпвипу гплман ја фаќа уппкауа сп раце вп свпјпу казнен прпсупр. 
Пдлука на судијауа? 
Вп двауа слушаи се дпзвплува играуа да прпдплжи и при првипу прекин 
двајцауа играши кпи ги замениле свпиуе месуа и дреспви се пппменуваау за 
несппрускп пднесуваое. 

 
36. Играч гп заменува свпјпу дрес и месуп сп гплманпу за време на 
пплувремеуп, а за упа судијауа не е извесуен. Судијауа упа гп забележал за 
време на играуа вп уекпу на вупрпуп пплувреме. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи, нема да дпдели дисциплински 
мерки, а слушајпу ќе гп пријави дп надлежнипу прган. 
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37. Играч кпј е заменеу гп напушуа уеренпу за игра и судијауа му дава знак 
на резервнипу играч да влезе вп уеренпу за игра. Медуупа, пред да влезе вп 
уеренпу за игра, исуипу прави уфрлуваое пд надплжнауа линија, не 
ппчиуувајќи ја прпцедурауа за замена на играчи наведена вп Правилп 3. 
Дали пва е исправнп? 
Не. Првп мпра да се изврщи правилнп заменауа на играши. Резервнипу играш 
мпра да влезе вп уеренпу за игра пд средищнауа линија за време на прекин 
на играуа. 

 

38. Гпсуинскауа екипа врши замена на играч на пплувреме, а за упа не е 
извесуен судијауа, кпј гп забележува упа вп уекпу на играуа вп вупрпуп 
пплувреме. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе му дпзвпли на играшпу да прпдплжи сп игра, нема да преземе 
дисциплински мерки, а слушајпу ќе гп пријави кај надлежнипу прган. 

 

39. Резервен играч кпј се загрева зад свпјпу гпл влегува вп уеренпу за игра 
и сп свпеуп суапалп спречува уппкауа да влезе вп гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп исклушува резервнипу играш ппради 
спрешуваое на гпл, а наупреварпу прпдплжува сп казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 

40. Резервен играч кпј се загрева зад свпјпу гпл влегува вп уеренпу за игра и 
сп свпјауа дланка спречува уппкауа да влезе вп гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп исклушува резервнипу играш ппради 
спрешуваое на гпл, а наупреварпу прпдплжува сп казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
41. Резервен играч кпј не е гплман, игра пд ппчеупк на наупреварпу 
заменувајќи свпј спиграч, а за упа не е извесуен судијауа. Исуипу играч 
намернп сп рака игра сп уппкауа вп уекпу на играуа. Пдлука на судијауа? 
Акп не мпже да се ппшиуува преднпсу, судијауа ја прекинува играуа. Вп 
зависнпсу пд уежинауа на прекрщпкпу, на играшпу кпј намернп играл сп рака 
ќе му дпдели или нема да му дпдели дисциплинска мерка, а играуа 
прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар (или казнен удар) за прпуивнишкауа 
екипа. Судијауа писменп ќе гп извесуи надлежнипу прган за играшпу кпј без 
негпвп знаеое гп заппшнал наупреварпу. 
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42. Резервен играч гп заппчнува наупреварпу пд ппчеупк, заменувајќи 
спиграч. Судијауа за упа не е извесуен. Прпуивнички играч прави прекршпк 
врз резервнипу играч. Пдлука на судијауа? 
Акп не мпже да се ппшиуува преднпсу, судијауа ќе ја прекине играуа. Вп 
зависнпсу пд уежинауа на прекрщпкпу, на играшпу кпј гп направил 
прекрщпкпу ќе му дпдели или нема да му дпдели дисциплинска мерка, а 
играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар (или казнен удар) за 
прпуивнишкауа екипа. Судијауа писменп ќе гп извесуи надлежнипу прган за 
играшпу кпј без негпвп знаеое гп заппшнал наупреварпу. 

 
43. Играч кпј е преухпднп заменеу влегува вп уерен за игра без дпзвпла на 
судијауа. Пдлука на судијауа? 
Акп не влијае на играуа судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи, а 
заменеуипу играш ќе гп пусурани пд уеренпу за игра вп првипу прекин на 
играуа и ќе преземе сппдвеуна дисциплинска мерка вп зависнпсу пд 
уежинауа на прекрщпкпу. Акп судијауа ја прекинал играуа ппради влијание на 
играуа кпе гп направил заменеуипу играш, судијауа ќе му дпдели сппдвеуна 
дисциплинска мерка и ќе гп пусурани пд уеренпу за игра. Играуа ќе прпдплжи 
сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа на месупуп каде щуп 
заменеуипу играш влијаел на играуа. Медуупа акп заменеуипу играш влијаел 
на играуа вп свпјпу казнен прпсупр, упгащ судијауа ќе дпсуди казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 

44. Резервен играч вп уекпу на играуа влегува вп уеренпу за игра какп 
замена за негпв спиграч без пдпбрение пд судијауа и ппсуигнува гпл. 
Судијауа упа гп забележува пред играуа да прпдплжи. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу, а резервнипу играш, кпј се смеуа за 
„дппплниуелнп лице“, ќе се упауи надвпр пд уеренпу за игра, за да мпже 
заменауа правилнп да се направи. Двајцауа играши ќе се пппменау ппради 
несппрускп пднесуваое, а играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде се напдалп „дппплниуелнпуп лице“. 

 
45. Резервен играч, вп уекпу на игра, влегува вп уерен за игра какп замена 
за негпв спиграч, без пдпбрение пд судијауа, а прпуивничкауа екипа 
ппсуигнува гпл. Судијауа упа гп забележува пред играуа да прпдплжи. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу, а резервнипу играш кпј уреба да се смеуа какп 
„дппплниуелнп лице“, ќе се упауи надвпр пд уеренпу за игра, за да мпже 
заменауа правилнп да се направи. Двајцауа играши ќе се пппменау ппради 
несппрускп пднесуваое, а играуа прпдплжува сп ппшеуен удар. 
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46. Дали е дпзвпленп гплманпу да изведе уфрлуваое, удар пд агпл, казнен 
удар и сличнп? 
Да. Тпј е играш на свпјауа екипа. 

 
47. Вп уекпу на наупреварпу гплманпу брзп исурчува пд свпјпу гпл за да гп 
спречи прпуивничкипу играч и сп правилен лизгачки суару ја удира уппкауа 
надвпр пд уеренпу за игра и при лизгачкипу суару завршил надвпр пд 
уеренпу за игра. Пред да успее гплманпу да се врауи дп свпјпу гпл, играчпу 
пд прпуивничкауа екипа изведува уфрлуваое и вп прпдплжение на играуа 
негпвауа екипа ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 
48. Сп Прпппзицииуе на наупреваруваоеуп се пдредува дека пред ппчеупк 
на наупреварпу сиуе играчи мпра да бидау внесени вп записникпу. Една пд 
екипауа внесува самп девеу играчи и наупреварпу заппчнува. Дали мпже да 
учесувуваау (влезау) вп игра двајца други играчи, кпи дпадаау пукакп 
наупреварпу заппчнал? 
Не. 

 
49. Екипауа пред ппчеупкпу на наупреварпу внесува вп записникпу резервни 
играчи, нп уие присуигнуваау пукакп наупреварпу заппчнал. Дали уреба 
судијауа да ги прифауи? 
Да. 

 
50. Прпуив екипа сп самп седум играчи е дпсуден казнен удар, при шуп е 
исклучен еден пд играчиуе и екипауа псуанува самп сп шесу (6) играчи. 
Дали судијауа уреба да дпзвпли да се изведе казненипу удар или уреба да 
гп прекине наупреварпу пред изведуваоеуп на казненипу удар? 
Судијауа мпра да гп прекине наупреварпу и да не дпзвпли да се изведе 
казненипу удар. ИФАБ прппищал дека наупреварпу не уреба да се смеуа за 
регуларен (валиден) акп една пд екипиуе псуане сп ппмалку пд седум 
играши. 

 

51. Играч пд екипа сп самп седум играчи гп напушуа уеренпу за игра за да 
му се пружи лекарска ппмпш. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа сî дпдека играшпу не се врауи вп уеренпу за 
игра пукакп ќе му биде пружена лекарска ппмпщ. Судијауа мпра да шека вп 
спгласнпсу сп Прпппзицииуе за сппдвеунпуп наупреваруваое, а дпкплку 
играшпу не мпже да гп прпдплжи наупреварпу вп спгласнпсу сп прппищанпуп 
време на шекаое, наупреварпу се прекинува. 
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52. ИФАБ прппишал дека наупреварпу не би уребалп да прпдплжи акп една 
пд екипиуе псуане сп ппмалку пд седум (7) играчи. Вп наупреваруваое вп 
кпе се применува уаквп пграничуваое, екипа сп единаесеу (11) играчи игра 
прпуив екипа сп самп седум (7) играчи. Вп мпменупу кпга екипауа сп 
единаесеу (11) играчи уреба да упауи удар кпн гпл, еден пд играчиуе пд 
екипауа сп седум (7) играчи намернп гп напушуа уеренпу за игра. 
- Дали судијауа уреба веднаш да ја прекине играуа? 

Не. Треба да се земе вп предвид правилпуп на преднпсу. 
- Акп се ппсуигне гпл, дали уреба да гп признае? 

Да. 
- Кпја следна мерка уреба да ја преземе судијауа? 

Акп играшпу, кпј гп напущуил уеренпу за игра, не се врауи дп   изведуваое 
на ппшеунипу удар ппсле ппсуигнуваое на гплпу, играшпу се пппменува, а 
наупреварпу ќе се прекине. 
Судијауа за слушајпу ќе гп извесуи надлежнипу прган. 
Медуупа, акп играшпу се врауи вп уеренпу за игра, судијауа ќе   гп пппмене 
за намернп напущуаое на уеренпу за игра без дпзвпла пд судијауа. Акп на 
играшпу пва му е вупра пппмена на исуипу наупревар, играшпу ќе се 
исклуши, а наупреварпу ќе се прекине. 

 
53. Екипа кпја игра прпуив друга екипа кпја има дванаесеу (12) играчи 
ппсуигнува гпл, судијауа упа гп забележува пред играуа да прпдплжи. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. Прекубрпјнипу играш ќе гп пппмене за 
несппрускп пднесуваое и ќе гп пусурани пд уеренпу за игра. 

 
54. Екипа кпја игра сп дванаесеу (12) играчи ппсуигнува гпл, судијауа упа гп 
забележува пред играуа да прпдплжи. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Прекубрпјнипу играш ќе гп пппмене за 
несппрускп пднесуваое и ќе гп пусурани пд уеренпу за игра. Играуа ќе 
прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд месупуп 
каде щуп се напдалп „дппплниуелнпуп лице“. 

 
55. Мпже ли играч намернп да гп напушуи уеренпу за игра ппради пиеое 
на уечнпсу. 
Не. Играшиуе мпже да пијау уешнпсу самп кпга играуа е вп прекин и упа ппкрај 
надплжнауа линија. 
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56. Кпј пдредува кплку резервни играчи мпже да се пријавау вп записникпу 
пд наупреварпу? 
Наципналнауа федерација, вп Прпппзиции на сппдвеунпуп наупреваруваое, 
пдредува кплку резервни играши ќе се пријавау вп Записникпу пд 
наупреварпу, пд ури (3) дп најмнпгу дванаесеу (12) резервни играши. 

 
57. Нападач ја удира уппкауа кпн гплпу. Кпга веќе нема ниуу еден 
пдбранбен играч за да гп спречи ппсуигнуваоеуп на гпл, лице за спбираое 
уппки влегува вп уеренпу за игра и ја удира уппкауа, кпја ппупа влегува вп 
гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу, а лицеуп за спбираое на уппки ќе гп пусурани 
пд уеренпу за игра. Играуа ќе прпдплжи сп ппшеуен удар. 

 
58. Какп вп Правилп 3 е дефиниран минималнипу брпј на играчи ппуребен 
за ппчеупк или прпдплжуваое на наупревар? 
Наупреварпу не мпже да заппшне или да прпдплжи акп една пд екипиуе има 
ппмалку пд седум (7) играши. 

 
59. Дпкплку играуа е прекинауа ппради влијание на играуа или на 
прпуивнички играч вп уерен за игра, а влијаниеуп гп направил резервен 
играч, пфицијалнп лице, заменеу играч, исклучен играч или играч кпј 
привременп е надвпр пд уеренпу за игра и мпра да дпбие дпзвпла пд 
судијауа за ппвупрнп да се врауи вп уеренпу за игра, какп судијауа ќе ја 
прпдплжи играуа? 
Играуа ќе прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
месупуп каде прекрщиуелпу влијаел на играуа. Акп упа се слушилп вп 
казненипу прпсупр на прекрщиуелпу, судијауа ќе дпсуди казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. Судијауа ќе гп санкципнира прекрщиуелпу сп 
сппдвеуна дисциплинска мерка вп зависнпсу пд прекрщпкпу или слушајпу ќе 
гп пријави дп надлежнипу прган. 

 
60. Резервен играч се пбидува да ја спречи уппкауа, кпја пчигледнп ќе влезе 
вп негпвипу гпл. Тпј самп ја дппира уппкауа, нп уаа сепак влегува вп гплпу. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. Резервнипу играш ќе гп пппмене и ќе гп 
пусурани пд уеренпу за игра. Играуа ќе прпдплжи сп ппшеуен удар. 
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61. Нападач гп ппминува прпуивничкипу гплман и ја упауува уппкауа кпн 
празнипу гпл. Фпупреппруерпу влегува вп уеренпу за игра и сакајќи да гп 
спречи ппсуигнуваоеуп на гпл, самп ја дппира уппкауа, кпја сепак влегува 
вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа гплпу ќе гп признае, фпупреппруерпу ќе гп пусурани пд уеренпу за 
игра. Играуа ќе прпдплжи сп ппшеуен удар. 

 
62. Неппсреднп пред играчпу да упауи удар кпн празнипу гпл и да ппсуигне 
пчигледен гпл, негпвипу уренер вп афеку влегува вп уеренпу за игра за да гп 
прпслави гплпу. Чеувруипу судија за пва гп извесуува судијауа пред играуа 
да биде прпдплжена сп ппчеуен удар. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да  гп признае гплпу. Тренерпу кпј уреба да  се смеуа  какп 
„дппплниуелнп лице“, кпе се напдалп внауре вп уеренпу за игра кпга се 
ппсуигнал гплпу, уреба уснп да се пппмене и да се пусурани пд уеренпу за 
игра. Играуа ќе прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа пд месупуп каде щуп се напдал уренерпу. 

 
63. Пукакп уппкауа гп напушуила уеренпу за игра, резервен играч пд екипа 
А, кпј веќе бил преухпднп пппменау, ја удира уппкауа за да ја спречи 
прпуивничкауа екипа брзп да ја прпдплжи играуа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп пппмене резервнипу играш сп щуп ќе му ппкаже вупр жплу 
карупн, ппупа ќе гп исклуши пд игра и ќе гп пусурани пд уехнишкипу прпсупр. 
Тпј резервен играш не мпже да се замени сп друг играш, а брпјпу на замени 
кпи екипауа мпже да ги направи нема да се намали. 

 

64. Дали мпже играч да се замени сп свпјпу гплман за да мпже да гп брани 
казненипу удар, кпј судијауа гп дпсудил прпуив негпвауа екипа. 
Мпже. Судијауа мпра да биде извесуен пкплу пваа замена пред изведуваое 
на казненипу удар. 

 
65. Куче влегува вп уеренпу за игра и на самауа гпл линија спречува уппкауа 
да влезе вп гпл. Приупа кучеуп не влијаелп на пдбранбенипу играч да игра 
сп уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа. Кушеуп, кпе уреба да се смеуа какп 
надвпрещнп лице (факупр), уреба да се пусурани пд уеренпу за игра, а играуа 
ќе прпдплжи сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу вп негпвипу казнен 
прпсупр. 
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66. Судијауа забележува дека резервен играч упауува навредливи 
гесуикулации кпн прпуивнички играч кпј се напда вп уеренпу за игра, за 
време на загреваоеуп пред ппчеупкпу на наупреварпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе му забрани насуап на резервнипу играш и упј не мпже да биде 
заменеу сп друг резервен играш вп записникпу пд наупреварпу. Брпјпу на 
замени за време на наупреварпу псуанува ису. 

 
Привременипу амандман сп кпј се даваше мпжнпсу на „врвниуе“ 
наупреваруваоа да им се дпзвпли на екипиуе да кприсуау дп пеу измени 
(сп пграничени мпжнпсуи за измени) суанува дел пд Правилпуп 3. 
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3.1 ПРПМЕНА НА ПРАВИЛП 5 (ИЗМЕНИ) 
 

1. Вп кплку прекини вп уекпу на играуа една екипа мпже да ги искприсуи 
пвие пеу замени? 
Секпја екипа има правп на најмнпгу ури мпжнпсуи (прекини) за замена, за да 
ги искприсуи пеууе замени на еден наупревар. 

 
2. Акп двеуе екипи исупвременп правау замена на играч, за време на 
прекин на играуа, дали пва се смеуа какп искприсууваое на една пд уриуе 
мпжнпсуи за замена на играч/и на секпја пд екипиуе? 
Акп двеуе екипи правау замена на играш исупвременп, ќе се смеуа дека двеуе 
екипи искприсуиле пп една мпжнпсу за замена при прекин, пд уриуе 
мпжнпсуиуе дпзвплени за замена. 

 
3. Акп екипиуе правау замена на играч/и за време на пплувреме на 
наупреварпу, пред ппчеупк на прпдплженијауа или на пплувремеуп ппмеду 
двеуе прпдплженија, дали се смеуа дека е искприсуена една пд 
мпжнпсуиуе за замена при прекин пд дпзвплениуе ури мпжнпсуи за замена 
на играчи на секпја пд екипиуе? 
Акп екипиуе изврщиле замена за време на пплувремеуп, пред ппшеупк на 
прпдплженијауа или на пплувремеуп ппмеду двеуе прпдплженија, упа нема 
да се смеуа какп искприсуена една пд мпжнпсуиуе за замена при прекин пд 
дпзвплениуе ури мпжнпсуи за замени на секпја пд екипиуе. 

 
4. Акп вп Прпппзицииуе за сппдвеунпуп наупреваруваое е прппишанп за 
дпбиваое ппбедник да се играау прпдплженија, мпже ли екипа кпја не ги 
искприсуила максималниуе ури мпжнпсуи за замена при прекини вп уекпу 
на регуларнипу дел пд наупреварпу, неискприсуениуе замени и мпжнпсуи 
за замени да ги искприсуи вп прпдплженијауа? 
Да. Акп екипауа не ги искприсуила максималнипу брпј на замени на играши 
вп регуларнипу дел пд наупреварпу, неискприсуениуе замени и мпжнпсуи за 
замени при прекини мпжау да се искприсуау вп прпдплженијауа. 

 
5. Акп вп Прпппзицииуе за наупреваруваое е прппишанп за дпбиваое 
ппбедник да се играау прпдплженија, дпзвплена е една дппплниуелна 
замена вп прпдплженијауа. Кпга екипиуе мпже да ја извршау пваа замена? 
Кпга Прпппзицииуе за наупреваруваое дпзвплуваау дппплниуелна замена вп 
прпдплженијауа, секпја пд екипиуе ќе има ущуе една мпжнпсу за замена при 
прекин на играуа, пред ппшеупк на прпдплженијауа или на пплувремеуп 
ппмеду двеуе прпдплженија. 
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6. Акп екипауа А изврши ури замени на играчи вп уекпу на регуларнипу дел 
пд наупреварпу и за упа искприсуи една мпжнпсу за замена при прекин на 
играуа, кплку замени и мпжнпсуи за замена на играчи при прекин на играуа 
екипауа А мпже да пренесе вп прпдплженијауа? 
Акп екипауа А изврщила ури замени вп една мпжнпсу за замена при прекин 
на играуа (пд дпзвплени ури), вп прпдплженијауа ќе мпже да ги пренесе 
псуанауиуе две мпжнпсуи за замени на препсуанауиуе двајца играши при 
прекин на играуа. 

 

7. Дали мпже екипауа А, независнп пд пренесениуе замени на играчи и 
мпжнпсуи за замена при прекин пд регуларнипу дел на наупреварпу вп 
прпдплженијауа, да искприсуи дппплниуелна шесуа замена и 
дппплниуелна мпжнпсу за замена при прекин на игра кпја е дпзвплена вп 
прпдплженијауа? 
Кпга вп Прпппзицииуе за наупреваруваое е дпзвплена дппплниуелна замена 
и дппплниуелна мпжнпсу за замена на играш при прекин на играуа, секпја пд 
екипиуе ќе има пп една дппплниуелна (щесуа) замена и дппплниуелна 
(шеувруа) мпжнпсу за замена на играш при прекин на игра, независнп пд упа 
кплку биле пренесени пд регуларнипу дел на наупреварпу. 

 
8. Акп екипа А изврши чеуири замени на играчи вп уекпу на играуа и за упа 
искприсуи ури дпзвплени мпжнпсуи за замена на играчи при прекин на 
игра, дали мпже да ја изврши и ппследнауа псуанауа замена (пеууа) за да се 
замени ппвреден играч вп 80 минууауа пд наупреварпу? 
Акп екипауа А изврщила веќе шеуири замени на играши вп уриуе дпзвплени 
мпжнпсуи за замена на играши вп прекин на играуа вп регуларнипу дел пд 
наупреварпу, Правилпуп 3 не дпзвплува дппплниуелна мпжнпсу за замена на 
играш при прекин на играуа вп регуларнипу дел пд наупреварпу за замена на 
ппвреденипу играш. 
Вп слушај наупреварпу да се игра вп прпдплженија за дпбиваое на ппбедник, 
упгащ пеууауа замена би се пренела вп прпдплженијауа и ќе мпже да се 
искприсуи за замена на ппвреденипу играш пред ппшеупк на прпдплженијауа. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛО 4 
 

ППРЕМА НА ИГРАЧИТЕ 
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ПРАВИЛП 4 - ППРЕМА НА ИГРАЧИТЕ 
 

1. Дали на играчиуе им е дпзвпленп да нпсау уермп ппдгаќички или хеланки 
ппд сппрускиуе гаќички и ппд кпи услпви? 
Да, дпзвпленп е. Термп ппдгаќишкиуе или хеланкиуе мпра да бидау вп бпја 
на главнауа бпја на сппрускиуе гаќишки или нивнипу најнизпк дел (рабпу). 
Играшиуе пд исуа екипа мпра да нпсау уермп ппдгаќишки или хеланки сп исуа 
бпја. 

 
2. Смеау ли играчиуе да играау без шуиуници (кпсупбрани)? 
Нe. 

 

3. Наупреварпу се пренесува преку уелевизија, кпја бара пд екипиуе да 
играау вп пдредена бпја на дреспви заради квалиуеупу на пренпспу. Дали 
екипиуе се дплжни да гп прифауау бараоеуп на уелевизијауа? 
Да, пбврзани се да гп прифауау бараоеуп на уелевизијауа. 

 

4. Дали на играчиуе им е дпзвпленп да играау на пфицијални наупревари 
без кппачки и дали е дпзвпленп да ги спблечау вп уекпу на играуа? 
Не смеау. 

 
5. Каква е прпцедурауа дпкплку некпј играч случајнп загуби кппачка или 
шуиуник за време на играуа и ппупа ја дпдава уппкауа на спиграч. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. Играшпу мпра да ја ппправи 
ппремауа щуп е мпжнп ппскпрп, а најдпцна дп првипу прекин на игра, кпга 
уппкауа ќе биде надвпр пд игра. 

 
6. При инуервенција на дпкупрпу вп прекин на играуа, гплманпу и 
пдбранбенипу играч на дпмашнауа екипа ги менуваау дреспвиуе без 
дпзвпла на судијауа. Судијауа упа гп забележува кпга сега веќе 
ппранешнипу гплман, ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу и ќе ги пппмене (жплуи карупни) гплманпу и 
пдбранбенипу играш пред да ја прпдплжи играуа. 
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7. Гплманпу и пдбранбенипу играч пд исуауа екипа ги менуваау дреспвиуе 
на паузауа на пплувремеуп без знаеое на судијауа. Судијауа упа гп 
забележува вп вупрпуп пплувреме, дпдека играуа е вп уек и нивнауа екипа 
е вп впдсувп. Судиска пдлука? 
Судијауа ќе им дпзвпли на двајцауа играши да ја прпдплжау играуа без да 
преземе дисциплински мерки, а инциденупу ќе биде пријавен вп записник 
пд наупреварпу дп надлежниуе пргани. 

 
8. Гплман и пдбранбен играч пд исуа екипа ги менуваау дреспвиуе вп уекпу 
на играуа без знаеое на судијауа. Гплманпу преухпднп бил пппменау за 
несппрускп пднесуваое. Судијауа ја забележал заменауа кпга пвпј, веќе 
ппранешен гплман, ппсуигнал гпл вп прпуивничкипу гпл (вп дреспу пд 
пдбранбенипу играч). Пдлука на судијауа? 
Гплпу ќе биде признау, пдбранбенипу играш ќе биде пппменау, а гплманпу ќе 
биде исклушен ппради вупр жплу карупн. 

 
9. При прпверка на ппремауа на играчпу, судијауа пукрива дека играчпу има 
уермп ппдгаќички дп кплена вп црвена бпја, а бпјауа на сппрускиуе гаќички 
е сина. Пдлука на судијауа? 
Вп уакви уермп ппдгаќишки играшпу не мпже да насуапи. Судијауа ќе 
инсисуира играшпу да ја кпрегира ппремауа. 

 

10. Дали мпже гплманпу дплу да нпси уренерки? 
Да. 

 
11 При прпверка на ппремауа, судијауа гледа дека еден пд играчиуе нпси 
прсуен на ракауа. Судијауа ппбарал пд играчпу прсуенпу да гп пусурани, нп 
играчпу не сака да гп супри упа. Пдлука на судијауа? 
Акп играшпу не сака да гп пусурани прсуенпу, судијауа нема да му дпзвпли да 
насуапи, сѐ дпдека не ја кпрегира ппремауа сппред Правилп 4. 

 
12. При прпверка на дреспвиуе, судијауа гледа дека двеуе екипи имаау 
слична бпја на дреспви при шуп дпмашнауа екипа ѝ ппзајмува на 
гпсуинскауа екипа дреспви сп друга бпја сп цел да се пдигра наупреварпу. 
Нп, усуанпвенп е дека дпмашнауа екипа не насуапува сп пријавенауа бпја 
на дреспви. Пдлука на судијауа? 
Дпмащнауа екипа мпра да ги прпмени свпиуе дреспви. 
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13. Играуа е вп уек, а судијауа забележал дека еден пд играчиуе ги спушуил 
чпрапиуе-шууцниуе. Пдлука на судијауа? 

Вп првипу прекин, судијауа ќе гп упауи играшпу надвпр пд уеренпу за игра да 
ја ппправи ппремауа, акп вп медувреме не ја кпрегирал ппремауа. На играшпу 
ќе му се дпзвпли ппвупрнп да влезе вп уеренпу дпкплку ја кпрегирал 
ппремауа и гп прегледал некпј пд судискипу уим. Враќаоеуп вп уерен мпже 
да биде вп уек на игра пп дадена дпзвпла пд судијауа. 

 

14. Мпже ли играчиуе да имаау реклама на свпиуе сппруски гаќички, 
чпрапи-шууцни, кппачки? 

Мпже. 
 

15. Дали се дпзвплени реклами на дреспвиуе, кпј ги дпзвплил  и вп кпе 
Правилп? 

Рекламиуе се дпзвплени и ги дпзвплил ИФАБ вп Правилп 4. 
 

16. Дали е дпзвпленп да се спблече дреспу, а сп упа да се ппкаже 
ппдмаицауа на кпја има реклами, слпгани или други ппраки и кпј гп 
санкципнира пва? 

Не е дпзвпленп. Дпкплку судииуе гп забележау пва, дплжни се да гп пријавау 
ппсле наупревар вп записникпу пд наупреварпу, а исупуп ќе гп санкципнира 
прганизаупрпу на наупреваруваоеуп. 

 

17. Дали е дпзвпленп играчиуе да нпсау дреспви без ракави? 

Не е дпзвпленп. 
 

18. Дали е дпзвпленп играчиуе да нпсау ппдмаици ппд дреспвиуе? 

Тпа е дпзвпленп ппд услпв ппдмаициуе да се еднпбпјни, вп бпја на главнауа 
бпја на ракавиуе и сиуе играши да нпсау исуа бпја на ппдмаица. 

 

19. Дали играчиуе мпжау да насуапау на наупревар сп еднпделна ппрема? 

Не, ИФАБ смеуа дека упа спрпуивнп на ПФИ. 
 

20. Смеау ли играчиуе да нпсау шалпви или уермални пкплуврауници или 
друга слична ппрема? 
Не, исуиуе не се складни сп Правилп 4. 

 
21. Акп бпјауа на двајцауа гплмани на наупреварпу е исуа, а никпј нема друг 
дрес шуп ќе преземе судијауа ? 

Судијауа ќе дпзвпли наупреварпу да заппшне. 
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22. Сппред Правилп 4, играчиуе пд двеуе екипи мпра да нпсау дреспви 
различни пд бпјауа на судииуе и пд прпуивничкиуе играчи, за да се 
разликуваау. Дали исупуп важи и за двајцауа гплмани пд двеуе екипи за да 
се разликуваау пд бпјауа на судииуе? 
Да. Играшиуе и гплманиуе мпра да нпсау разлишна бпја дреспви пд 
дреспвиуе пд судииуе. 

 
23. При прпслава на гпл играчпу гп спблекува дреспу шуп гп нпси за ппд негп 
да гп ппкаже исуипу дрес или сличен. Пдлука на судијауа? 

Судијауа му дпделува жплу карупн за несппрускп пднесуваое. 
 

24. Играч ппсле ппсуигнуваое на гпл ја ппкрива главауа сп свпјпу дрес. 
Пдлука на судијауа? 

Судијауа за ваквипу гесу му дпделува жплу карупн за несппрускп пднесуваое. 
 

25. Играч вп уекпу на играуа гп спблекува дреспу сп цел да ппкаже некпја 
ппрака на ппдмаицауа. Пдлука на судијауа ? 
Судијауа ќе дпзвпли преднпсу, акп е упа мпжнп. Акп за пва ја сппрел играуа, 
играшпу се пппменува и се упауува надвпр пд уеренпу за игра да ја кпрегира 
ппремауа, а играуа ќе прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде щуп билп направенп несппрускпуп 
пднесуваое. За спдржинауа на ппракауа ќе гп извесуи надлежнипу прган. 
Медуупа, акп на маицауа има ппрака, слпган сп навредлива спдржина, 
судијауа ќе гп исклуши играшпу спрема Правилп 12 заради кприсуеое на 
навредлива, ппупалувашка или прпвпкауивна спдржина. 

 
26. Играч кпј уреба да биде заменеу, пред да гп напушуи уеренпу, гп 
спблекува дреспу, а ппд негп, на маицауа има ппрака или слпган. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа гп пппменува играшпу и ќе дпзвпли да биде заменеу, а за 
спдржинауа ќе гп извесуи надлежнипу прган. Медуупа, акп на маицауа има 
ппрака или слпган сп навредлива спдржина, судијауа ќе гп исклуши играшпу 
сппред Правилп 12, заради кприсуеое на навредлива, ппупалувашка или 
прпвпкауивна спдржина (без правп на замена). 
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27. Дали им е дпзвпленп на играчиуе да гп пукријау/спблечау дплнипу дел 
на ппремауа сп цел да исуакнау верски, пплиуички, лични слпгани, изјави и 
слики или билп какви написи? 
Не, уаквипу пднпс судијауа е дплжен да гп пријави вп записникпу пд 
наупреварпу дп надлежнипу прган, за щуп мпже да следау санкции пд 
прганизаупрпу на наупреваруваоеуп. 

 
28. Дали е дпзвпленп судииуе да преземаау мерки сппред Правилп 12, акп 
играчиуе на дплнипу дел пд ппремауа ппкажуваау верски, пплиуички, 
лични слпгани, изјави, слики или билп какви написи? 
Да, судијауа ќе преземе мерки вп склад сп Правилп 12 прпуив играшпу кпј 
кприсуи агресивен, навредлив или грд решник или израбпука на слика или 
слпган вп кпј се кприсуи прпвпкауивна, навредлива или ппупалувашка 
спдржина. 

 
29. Мпже ли играч за време на наупревар да нпси ппрема дизајнирана да 
гп шуиуи пд ппвреди? 
Играшиуе мпже да нпсау защуиуна ппрема, какп щуиуници за кплена и раце, 
маска за лице или щуиуник за глава, ппд услпв ппремауа да биде вп склад сп 
Правилп 4. Опремауа мпра да биде израбпуена пд мек и лесен мауеријал и 
да не биде ппасна за играшпу кпј ја нпси и за другиуе играши. 

 
30. Мпже ли играч вп уекпу на наупреварпу да нпси пчила? 
Мпже, мпдерни сппруски пшила, направени пд пласуика или слишен 
мауеријал, вппбишаенп не се смеуаау за ппасни и судијауа вп уакви пкплнпсуи 
мпже да му дпзвпли насуап на играшпу. 

 
31. Дали за време на наупревар, играч мпже да нпси медицинска-капа 
(псвен гплманска капа)? 
Да, ппд услпв да е црна бпја или вп главнауа бпја на дреспу, да е вп склад сп 
прпфесипналнипу изглед на играшпу, да не е прицврсуена за дреспу и 
ппдмаицауа или ракавиуе, да не биде ппасна за негп и за играшиуе. 

 
32. Судијауа бара пд играч да гп пусурани накиупу. Ппсле некплку минууи 
вппчува дека играчпу ппвупрнп гп нпси накиупу. Пдлука на судијауа? 

Судијауа ќе гп пппмене играшпу за несппрускп пднесуваое, ќе му налпжи да 
гп напущуи уеренпу за да гп пусурани накиупу. Акп судијауа за упа ја прекинал 
играуа, наупреварпу ќе гп прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар вп кпрису 
на прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп играшпу се напдал вп мпменупу 
на прекин на играуа. 
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33. Смеау ли играчиуе да кприсуау самплеплива урака или фласуер сп цел 
да гп прикријау накиупу кпј се смеуа за ппасен? 
Не. 

 
34. На играч случајнп му пада кппачкауа и веднаш ппупа ппсуигнува гпл. 
Дали е пва дпзвпленп? 
Да, играшпу не играл намернп бпс, ууку слушајнп ја загубил кппашкауа. Играшпу 
мпра најбрзп щуп мпже да ја кпрегира ппремауа, а најдпцна дп првипу 
прекин на играуа. 

 
35. Дали е дпзвпленп кприсуеое на елекурпнски кпмуникациски сисуеми 
меду играчиуе и уехничкипу перспнал? 
Не. 

 
36. Дали е дпзвпленп кприсуеое на елекурпнски кпмуникациски сисуеми 
меду уехничкипу перспнал? 
Да, акп упа е дирекунп ппврзанп сп здравјеуп или безбеднпсуа на играшпу, 
или за уакуишки/уренерски цели, нп мпже да се кприсуи самп мала, 
пренпслива рашна ппрема. Официјалнпуп лице щуп кприсуи непдпбрен уред 
ќе биде исклушенп. 

 
37. Службениуе лица, кпи се вп уехничкипу прпсупр, кприсуау елекурпнски 
кпмуникациски сисуем за време на играуа, шуп резулуира сп несппрускп 
пднесуваое. Чеувруипу судија гп извесуил судијауа на наупреварпу. Пдлука 
на судијауа? 
Вп првипу прекин пд играуа, судијауа ќе ги исклуши службениуе лица кпи 
несппдвеунп се пднесуваау вп уехнишкипу прпсупр. 

 

38. Дали е дпзвпленп кприсуеое на сисуеми за мереое и елекурпнскп 
следеое на играчиуе (EPTS)? 
Да, дпкплку уппуребауа на уаква ппрема е прппищана сп Правилникпу за 
наупреваруваое. Организаупрпу на наупреварпу мпра да се ппгрижи уаквауа 
уехнплпгија прикашена на ппремауа на играшпу да не е ппасна за играшпу щуп 
ја нпси или кпј билп друг играши и да ги испплнува бараоауа на Прпграмауа 
за квалиуеу на ФИФА за елекурпнски сисуеми за мереое и следеое на 
играшиуе. Организаупрпу мпра да се ппгрижи инфпрмацииуе и ппдаупциуе 
щуп се пренесуваау пд елекурпнскиуе сисуеми за мереое и следеое на 
играшиуе кпн уехнишкипу прпсупр, за време на пфицијалниуе наупревари, да 
бидау верпдпсупјни и упшни. 
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39. Мпжау ли наципналниуе федерации–членки да гп мпдифицираау 
Правилп 4? 
Не, Правилп 4 не мпже да се мпдифицира. 

 
40. Дали е дпзвпленп да се суава ленуа или сличен мауеријал на 
надвпрешнауа сурана на чпраппу-шууцнауа? 
Да. Ленуауа или кпј билп мауеријал щуп ја пбвиукува надвпрещнауа сурана на 
шпраппу мпра да биде вп исуа бпја какп делпу пд шпраппу на кпј е ппсуавен 
или ппкриен. 

 
41. Судијауа гп пусуранува играчпу пд уеренпу за да ја ппправи ппремауа. 
Дпдека играуа е вп уек, играчпу ја ппправа ппремауа и бара да се врауи вп 
играуа. Дали судијауа мпже да му гп дпзвпли упа? 
Да, нп играшпу мпра да биде прпверен пд кпј билп шлен на судискипу уим 
пред да дпбие дпзвпла за враќаое на уеренпу. Играшпу мпже да влезе вп 
уеренпу и за време на игра, сп преухпдна дпзвпла на судијауа (играшпу се 
уреуира на ису нашин какп и враќаоеуп пд ппвреда). 

 

42. Судијауа гп пусуранува играчпу пд уеренпу за да ја ппправи ппремауа. 
Дпдека играуа е вп уек, играчпу ја ппправа ппремауа и се враќа на уеренпу 
без дпзвпла на судијауа. Дали судијауа мпже да му гп дпзвпли упа? 
Не. Играшпу кпј влегува на уеренпу без дпзвпла пд судијауа ќе се пппмене. 
Акп судијауа за упа ја прекине играуа, се дпсудува индирекуен слпбпден удар 
пд месупуп каде щуп била уппкауа вп мпменупу на прекрщпкпу. Медуупа, акп 
упј играш се вмеща вп играуа, судијауа ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар 
(или казнен удар) пд месупуп на вмещуваое. Дпкплку упј играш направи 
ппсерипзен прекрщпк кпј дппплниуелнп заслужува дисциплинска мерка, 
судијауа дппплниуелнп ќе гп казни сп сппдвеуна дисциплинска мерка (вупр 
жплу карупн или дирекунп исклушуваое). 
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СУДИЈА 
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ПРАВИЛП 5 - СУДИЈА 
 

1. Дали мпже пред ппчеупк на наупреварпу, судијауа на играчиуе или 
пфицијалниуе лица да им забрани правп на насуап или да ги пппмене? 
Судијауа мпже да им забрани правп на насуап на играшиуе и пфицијалниуе 
лица сп сампуп присуигнуваое на уеренпу за игра, за прегледуваое на 
уеренпу за игра пред ппшеупк на наупреварпу. За да мпже судијауа да 
пппмене играш или пфицијалнп лице услпв е да излезе на уеренпу за игра 
пред ппшеупк на наупреварпу пднпснп пред изведуваое на ппшеунипу удар. 

 
2. Кпј и какп гп кпнурплира правпуп на влегуваое вп заграденипу дел пд 
уеренпу за игра? 
Судијауа сп ппмпщ на делегаупу и шеувруипу судија. 

 
3. Каква е ппсуапкауа акп на наупревар пд пдредениуе судии дпјде самп 
еден ппмпшник судија? 
Тпј судија суанува главен судија и пдлушува вп избпрпу на свпиуе ппмпщници 
судии, сп пищана забелещка вп пфицијалнипу записник. 

 

4. Каква е ппсуапкауа акп на наупреварпу не дпјде ниуи еден пд пдредениуе 
судии, а вп публикауа (на урибиниуе) има лиценцирани-испиуани судии? 
Клубпвиуе вп писмена фпрма ќе се спгласау пкплу судијауа на наупреварпу, 
акп на урибиниуе има испиуани судии. Акп не се дпгпвпрау, упгащ делегаупу 
ќе избере еден пд присууниуе судии, а избранипу судија ќе пдреди свпи 
ппмпщници вп спгласнпсу сп Прпппзицииуе на наупреваруваое и за упа ќе 
напище извещуај. 

 
5. Кпга судијауа е пбврзан (мпра) да гп прекине наупреварпу. 
Судијауа е пбврзан да гп прекине наупреварпу вп слушај: 

 На ппгплеми нереди и немаое мпжнпсу да се прпдплжи сп наупреварпу;

 Кпга псвеулуваоеуп пд рефлекуприуе не е дпвплнп;

 Акп некпј пд урибиниуе фрли некакпв предмеу и ппгпди некпј пд 
судискипу уим, играшиуе или пфицијалниуе лица, а при упа исуиуе да бидау 
серипзнп ппвредени;

 При временски неппгпди, кпга не е впзмпжнп ппнауампщнп дпигруваое 
на наупреварпу;
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6. Какп вп пфицијалнипу Записник на наупреварпу се заведува играч, кпј е 
пппменау ппради препсуар прекршпк, а ппупа исклучен ппради несппрускп 
пднесуваое (плукаое)? 
Играшпу се впди какп пппменау и какп исклушен играш. 

 
7. Вп мпменупу на влегуваое вп уеренпу за игра, играч на еднауа екипа гп 
плука гплманпу на прпуивничкауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Ќе гп исклуши играшпу сп правп на замена, акп упа се слуши пред ппшеупк на 
наупреварпу. 
Ќе гп исклуши играшпу без правп на замена, акп упа се слуши на пплувреме на 
наупреварпу или пред ппшеупкпу на вупрпуп пплувреме. 

 
8. Една пд екипиуе не дпшла на уерен за игра ниуу ппсле 15 минууи пд 
закажанипу уермин за ппчеупк на наупреварпу. Дали судијауа ќе бара пд 
присуунауа екипа да излезе на уерен и да изведе ппчеуен удар? 
Нема. 

 
9. Дали мпже судијауа да ја прпмени веќе дпнесенауа пдлука вп 
прпдплжение пд наупреварпу? 
Мпже, акп увиди дека пдлукауа не е исправна, или да гп предупреди некпј 
пд шленпвиуе на судискипу уим и упа акп играуа ппсле прекинуваое не е 
прпдплжена, или акп судијауа не пзнашил крај на првпуп или вупрпуп 
пплувреме, вклушувајќи ги и прпдплженијауа на наупреварпу, у.е. акп не гп 
напущуил уеренпу за игра или кпнешнп не гп заврщил наупреварпу. Нп, акп 
судијауа на крајпу на пплувремеуп гп напущуи уеренпу за игра какп би 
пуищпл дп прпсупрпу за прегледуваое на снимкауа (ВАР) или ги упауува 
играшиуе да се врауау вп уеренпу за игра, упа не гп спрешува да ја прпмени 
пдлукауа за прекрщпк/инцидену кпј се слушил пред крајпу на пплувремеуп. 

 
10. Пред правилнп изведен ппчеуен удар, на ппчеупк на наупреварпу, 
резервен играч гп удира уренерпу на прпуивничкауа екипа. Пдлука на 
судијауа? 
Резервнипу играш се исклушува, без правп на негпва замена вп пфицијалнипу 
записник на наупреварпу. 

 

11. Судијауа пред ппчеупкпу на наупреварпу забележал некплку редари вп 
заграденипу дел пд уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Тпа е дпзвпленп. 
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12. Некплку пплицајци и впени пплицајци се расппредени внауре вп 
заграденипу дел пд уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Тпа е дпзвпленп. 

 
13. Дпдека играуа е вп уек, се суепале делегаупу и уренерпу на дпмашнауа 
екипа. Пдлука? 
Судијауа не уреба веднащ да ја прекине играуа, ууку вп првипу нареден 
прекин, судијауа ќе гп пусурани уренерпу пд уехнишкипу прпсупр, а прпуив 
делегаупу ќе се ппднесе пищана пријава (сп пглед на упа дека судијауа не е 
надлежен да гп пусурани делегаупу пд наупреварпу). Акп судијауа ппради упа 
сепак ја прекинал играуа, играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка 
за екипауа кпја ппследна била вп ппсед на уппкауа, на месупуп каде щуп 
ппследнп била дппрена уппкауа пд играш. Акп уппкауа вп мпменупу на прекин 
на наупреварпу се напдала вп казненипу прпсупр, судијауа ќе спущуи судиска 
уппка на гплманпу на екипауа кпја се брани. 

 
14. Судијауа дпбил налпг за судеое, нп ппради лични причини сам се 
заменил сп кплегауа, бидејќи другипу наупревар ппвеќе му пдгпварал. 
Наведеуе дали упа е дпзвпленп и каква е ппвредауа на Правилауа на 
фудбалска игра? 
Не е дпзвпленп. Тпа е биуна мауеријална ппвреда на Правилауа на 
фудбалска игра. 

 
15. Наведеуе какп судијауа ппсуапува кпга пппменува играч кпј преухпднп 
веќе бил пппменау? 
Првп му ппкажува жплу карупн, а ппупа црвен и гп исклушува пд игра. 
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16. Наведеуе ги сиуе случаи на биуна мауеријална ппвреда на ПФИ? 
- Акп првенсувен наупревар или наупревар пд наципналнипу куп гп впди 

судија кпј не е делегиран пд надлежнипу прган за делегираое; 
- Акп наупреварпу се игра на уерен каде щуп димензииуе не се вп спгласнпсу 

сп пдредбиуе на Правилп 1-Терен за игра, сп сампуп упа да клубпу кпј 
ппднесува жалба ппднесува писмен пригпвпр дп судијауа вп прппищанипу 
рпк пред ппшеупк на наупреварпу; 

- Акп наупреварпу се игра сп недпзвплен брпј на играши пднпснп ппвеќе пд 
11 или ппмалку пд 7; 

- Акп пплувремеуп сппред шаспвникпу на судијауа ураелп ппвеќе пд 45 
минууи, а не е вп пращаое надппплнуваое на времеуп, па вп упј перипд се 
ппсуигнал гпл, кпј влијаел на кпнешнипу резулуау на наупреварпу; 

- Акп пд индирекуен слпбпден удар се ппсуигнал гпл кпј судијауа гп признал, 
и ппсуигнауипу гпл влијаел на кпнешнипу резулуау на наупреварпу; 

- Акп вп мпменупу на уфрлуваое на уппкауа вп игра, играшпу ја фрла уппкауа 
дирекунп вп гпл, приупа судијауа гп признава гплпу кпј неппсреднп влијае 
на кпнешнипу резулуау; 

- Акп вп мпменупу на спущуаое на судиска уппка, уппкауа дирекунп влегува 
вп гпл, а судијауа гп признава гплпу кпј влијае на кпнешнипу резулуау. 

 

17. Резервен играч вп мпменупу на замена, пред да влезе вп уеренпу за игра 
гп удира ппмпшникпу судија. Делегаупу бара наупреварпу да прпдплжи. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа пдлушува за прпдплжуваое на наупреварпу. Акп пдлуши да гп 
прпдплжи наупреварпу, судијауа ќе гп исклуши резервнипу играш (ќе му 
дпдели црвен карупн), сп мпжнпсу некпј пд псуанауиуе резервни играши да 
влезе вп игра за да гп замени заменеуипу играш или исуипу играш да се врауи 
вп игра. Вп слушај да гп прекине наупреварпу, резервнипу играш се исклушува, 
а за инциденупу ќе бидау извесуени надлежниуе пргани. 

 
18. Дали мпже главнипу судија или некпј друг пд судискипу уим да 
пдгпвара за ппвреди на играчиуе, пфицијалниуе лица или гледачиуе, 
пднпснп за билп каквп пшуеууваое на импу или друг пблик на мауеријална 
шуеуа, ппради пдлука кпја ја дпнеле на пснпва на ПФИ. 
Не. 
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19. Судијауа пдлучил да ппчиуува преднпсу, нп ппсле некплку секунди гп 
дпсудил првпбиунипу прекршпк пукакп преднпсуа не се псуварила. Дали 
судијауа исправнп ппсуапил? 
Судијауа секпгащ уреба да псуави играуа да прпдплжи, ппд услпв екипауа 
кпја не направила прекрщпк да има кпрису пд даденауа преднпсу. Дпкплку 
преднпсуа не се псувари вп рпк пд некплку секунди судијауа ќе гп дпсуди 
првпбиунипу прекрщпк. 

 
20. Пред да ја запре играуа и да дпсуди дирекуен слпбпден удар ппради 
прекршпк над играчпу сп брпј 11, негпв спиграч гп плука прпуивничкипу 
играч на другипу крај пд уеренпу пред чеувруипу судија, кпј преку 
кпмуникациски уред гп извесуува главнипу судија за упа. Судијауа ја 
прекинува играуа, нп пред да дпнесе билп каква друга пдлука, играчпу сп 
брпј 11 набрзина гп изведува дпсуденипу слпбпден удар и негпвауа екипа 
се напда вп веуувачка акција. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да дпзвпли играуа да прпдплжи, ууку ќе ја прекине, ќе гп 
исклуши играшпу щуп плукнал, а играуа ќе прпдплжи сп ппвупрнп изведуваое 
на дирекунипу слпбпден удар за првишнипу прекрщпк. 

 
21. Чија е пдгпвпрнпсуа, ису брпј на играчи пд двеуе екипи да супјау вп 
средишнипу круг на уеренпу кпга се изведуваау казнени удари за дпбиваое 
на ппбедник? 
На судијауа. 

 
22. Кпја е пбврскауа на судијауа шуп уреба да ја преземе прпуив играч кпј гп 
прекршил правилпуп, пднпснп влегува вп казнен прпсупр пред правилнп да 
се изведе ударпу пд 11м? 
Судијауа мпра да пбезбеди правилнп изведуваое на казнениуе удари вп 
спгласнпсу сп ПФИ и да биде дпследен, пспбенп кпга уреба да дпнесе пдлука 
за ппвупруваое на ударпу. 

 
23. Дали капиуениуе и играчиуе на екипиуе се пбврзани да ги ппздравау 
судииуе пред и пп завршуваое на наупреварпу и кпј гп налпжува упа? 
Да, упа е пдлука на ФФМ. 

 

24. Какп вп пфицијалнипу записник се заведува играч кпј е исклучен ппради 
вупр жплу карупн? 
Какп “исклушен играш” сп наппмена дека е ппради две јавни пппмени, 
пднпснп два жплуи карупни. 
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25. Играуа е вп уек, а судијауа забележува дека некпј пд играчиуе е 
серипзнп ппвреден. Пдлукауа на судијауа? 
Играуа се прекинува, ппвреденипу играш се изнесува надвпр пд уеренпу за 
игра (сам или сп нешија ппмпщ), играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска 
уппка на екипауа кпја ппследна имала ппсед на уппка. Акп уппкауа вп 
мпменупу на прекин на игра се напдала вп казнен прпсупр, упгащ се спущуа 
судиска уппка на гплманпу на екипауа кпја се брани. 

 

26. Играч кпј гп напушуил уеренпу за игра ппради ппвреда сака да се врауи 
вп игра дпдека играуа е вп уек. Пдлука на судијауа? 
Играшпу мпже да се врауи вп игра дпдека играуа е вп уек самп сп дпзвпла пд 
судијауа и упа пд надплжнауа линија. Акп играшпу се напда на пппрешнауа 
линија, судијауа ќе му дпзвпли да се врауи вп игра кпга играуа ќе биде вп 
прекин. 

 
27. Некпи наупревари се играау ппд рефлекупри. Нп псвеулуваоеуп е вп 
дефеку, дали ќе мпра да се ппвупри цел наупревар или самп препсуанауипу 
дел пд наупреварпу, вп случај псвеулуваоеуп да не мпже да се ппправи? 
Акп ппради наведениуе пришини судијауа гп прекине наупреварпу пред да се 
пдигра 80%, препсуанауипу дел мпра да се дпигра пп прпписиуе прппищани 
пд Правилникпу за наупревари. Нп, акп судијауа гп прекине наупреварпу 
ппсле 80% пд пдигранпуп време, важешки ќе биде мпменуалнипу резулуау. 

 
28. Резервен играч или член на суручнипу шуаб запалува цигара или кприсуи 
мпбилен уелефпн дпдека играуа е вп уек. Пдлука на судијауа? 
Судијауа не уреба веднащ да ја прекине играуа. Судијауа вп првипу прекин на 
играуа ќе ги пппмене играшпу или шленпу на сурушнипу щуаб ппради 
несппрускп пднесуваое. Акп сепак судијауа ппради пва ја прекинал играуа, 
ќе гп пппмене играшпу или шленпу на сурушнипу щуаб ппради несппрускп 
пднесуваое, а играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа 
кпја ппследна била вп ппсед на уппкауа, на месупуп каде щуп ппследнп била 
дппрена уппкауа пд играш. Акп уппкауа вп мпменупу на прекин на 
наупреварпу се напдала вп казненипу прпсупр, судијауа ќе спущуи судиска 
уппка на гплманпу на екипауа кпја се брани. 

 

29. Дали мпжау нпсачиуе на нпсилки да влезау вп уеренпу исупвременп сп 
лекарскипу уим? 
Не, нпсашиуе на нпсилки мпжау да влезау вп уерен на игра самп сп дпзвпла 
на судијауа. 
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30. Вп кпи случаи, на ппвреден играч мпже да му се укаже лекарска ппмпш 
внауре вп уеренпу за игра? 
Од бараое за напущуаое на уеренпу за игра ппради укажуваое на лекарска 
ппмпщ се изземени пвие слушаи: 

 Ппвреда на гплман;

 Удираое меду гплман и играш, удар кпј налпжува иуна медицинска ппмпщ;

 Удираое меду спиграши, удираое кпе налпжува иуна медицинска ппмпщ;
 Кпга е ппвреден играш ппради препсуар суару, каде е ппкажана и 

дисциплинска мерка, ппд услпв медицинскипу уреуман да биде брзп 
заврщен;

 Дпсуден е казнен удар, а ппвреденипу играш уреба да биде изведуваш.
 

31. Дпдека играуа е вп уек, играч и прпуивнички гплман се судираау сп 
главиуе. На двајцауа им е укажана лекарска ппмпш и двајцауа се 
ппдгпувени за игра. Пдлука на судијауа? 
Двајцауа играши псуануваау вп уеренпу за игра. Играуа прпдплжува пд каде 
щуп била прекинауа. Акп судијауа ппради упа ја прекинал играуа, играуа ќе 
прпдплжи сп спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја била ппследна вп 
ппсед на уппкауа. Акп уппкауа се напдала вп казненипу прпсупр се спущуа 
судиска уппка за гплманпу на екипауа щуп се брани. 

 
32. Играч направил прекршпк, пп кпј му била изречена дисциплинска мерка 
пд судијауа, а играчпу врз кпј е направен прекршпкпу е ппвреден и му 
уреба лекарска ппмпш. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли лекарскипу уим да влезе и да изврщи уреуман на 
играшпу, играшпу не мпра да гп напущуа уеренпу за игра акп лекарскипу 
уреуман се заврщи брзп. 
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33. Кпја е ппсуапкауа на судијауа, акп друга уппка, друг предмеу или 
живпунп влезе вп уеренпу за игра, дпдека играуа е вп уек? 
Дпкплку уппка, предмеу или живпунп влезау вп уеренпу за игра, а играуа е вп 
уек, судијауа ќе ја прекине играуа самп акп исуиуе влијаау на играуа, псвен 
акп уппкауа пди вп гплпу, а надвпрещнпуп уелп не гп спрешува пдбранбенипу 
играш да игра сп уппкауа. Вп упј слушај гплпу се признава, иакп уппкауа имала 
мал кпнуаку сп надвпрещнпуп уелп. 
Вп слушај акп судијауа ја прекине играуа, се спущуа судиска уппка за екипауа 
кпја била ппследна вп ппсед, а акп уппкауа е вп казнен прпсупр се спущуа 
судиска уппка за гплманпу на екипауа щуп се брани. 
Вп слушај фрленауа вупра уппка да нема влијание на играуа, судијауа не ја 
прекинува играуа и вп прва мпжнпсу бара пусурануваое на вупрауа уппка 
надвпр пд уерен за игра. 

 
34. Кпга судијауа мпра да ппбара мислеое пд судискипу уим заради 
исправнпсуа на ппсуигнауипу гпл? 
Секпгащ кпга за упа има ппуреба. 

 
35. Акп уппкауа внауре вп казнен прпсупр гп удира судијауа вп глава и 
влегува вп гпл, а приупа судијауа е пнесппспбен, дали судијауа ќе гп 
признае гплпу, иакп не гп видел негпвпуп ппсуигнуваое? 
Не, судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое судиска уппка за гплманпу на 
екипауа кпја се брани. 

 
36. Вп уек на наупреварпу, судијауа, некпј пд ппмпшнициуе или играчиуе е 
удрен сп предмеу кпј е фрлен пд урибинауа. Играуа се прекинува за да се 
укаже лекарска ппмпш на ппвреденипу. Дали мпже судијауа да гп 
прпдплжи наупреварпу? 
Вп зависнпсу пд ппвредауа, судијауа мпже да гп прекине или прпдплжи 
наупреварпу, а за инциденуиуе мпра да ги извесуи надлежниуе пргани. 

 

37. Дали судијауа е пвласуен да гп прекине наупреварпу, акп пп негпвп 
мислеое смеуа дека псвеулуваоеуп не е дпвплнп? 
Да, вп слушај псвеулуваоеуп да не мпже да се ппправи, судијауа гп прекинува 
наупреварпу, а за прекинпу ќе ги извесуи надлежниуе пргани. 

 
38. Дали мпже капиуен на екипауа да исклучи свпј спиграч ппради груб 
прекршпк? 
Не, самп судијауа мпже да исклуши играш пд уеренпу за игра. 
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39. Дали капиуенпу на екипауа има правп да ги псппрува пдлукиуе на 
судијауа? 
Не, ниуу капиуенпу на екипауа, ниуу билп кпј друг играш нема правп да ги 
псппрува пдлукиуе на судијауа. 

 

40. Играч прави прекршпк кпј се казнува сп пппмена, медуупа судијауа 
ппчиуува преднпсу за прпуивничкауа екипа. Кпга судијауа ке гп пппмене 
играчпу? 
Судијауа ќе гп пппмене играшпу вп првипу прекин на играуа. 

 
41. Судијауа ја запира играуа за да дпсуди прекршпк за екипауа прпуив кпја 
првпбиунп е направен препсуар прекршпк. Играчпу брзп гп изведува 
слпбпднипу удар и уппкауа пди дп негпв спиграч кпј е вп пчигледна шанса 
за гпл. Дали упа е дпзвпленп? 
Да, судијауа ќе дпзвпли брзп изведуваое на слпбпднипу удар дпкплку не 
ппшнала прпцедура за дпделуваое на дисциплинска мерка. Дисциплинскауа 
мерка се пдлпжува за нареднипу прекин. Дпкплку сп прекрщпкпу првишнп 
била запрена пшигледна щанса за гпл, играшпу ќе биде пппменау. 

 
42. Дали судијауа мпже да ппкаже жплу или црвен карупн за време на 
пплувремеуп или пп завршуваое на наупреварпу? 
Да, судијауа мпже да дпдели дисциплинска мерка сѐ дпдека не гп напущуи 
уеренпу за игра. 

 

43. Шуп уреба да направи судијауа акп двајцауа капиуени се дпгпвпрау да се 
прескпкне времеуп за пдмпр на пплувремеуп, а еден пд играчиуе 
инсисуира на свпеуп правп за пдмпр? 
Играшиуе имаау правп на пдмпр и судијауа мпра да гп ппшиуува упа. 

 
44. Дали судијауа е пвласуен да ги исклучи пфицијалниуе лица сп 
ппкажуваое на црвен карупн надвпр пд уеренпу за игра, пднпснп 
уехничкипу прпсупр? 
Да. 

 
45. Пфицијалниуе лица на екипауа се пднесуваау несппруски. Пдлука на 
судијауа? 
Прпуив пфицијалниуе лица судијауа презема сппдвеуни мерки за несппрускп 
пднесуваое, пднпснп ги пппменува, ппкажува жплу карупн или им ппкажува 
црвен карупн. 
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46. Ппмпшникпу судија сигнализира дека уппкауа ја ппминала надплжнауа 
линија пд уеренпу. Вп упј мпмену играч на пдбранауа вп казнен прпсупр 
насилнп гп удира играчпу пд нападпу. Пдлука на судијауа? 
Играшпу на пдбранауа се исклушува ппради насилнишкп пднесуваое, а играуа 
прпдплжува сп уфрлуваое ппради упа щуп уппкауа првп гп напущуила 
уеренпу за игра, а ппупа е направен прекрщпкпу. 

 
47. Какп уреба да реагира судијауа, акп вп уекпу на наупреварпу увиди дека 
една пд екипиуе намернп сака да гп загуби наупреварпу? Дали уреба да им 
укаже на играчиуе дека дпкплку прпдплжау да играау уака ќе гп прекине 
наупреварпу? 
Судијауа нема правп да гп прекине наупреварпу, а дпкплку има спмнеж за 
уаквп нещуп уреба да ги извесуи надлежниуе пргани. 

 
48. Дпдека уппкауа е вп игра, двајца прпуивнички играчи исупвременп 
правау прекршпк. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп санкципнира ппуещкипу прекрщпк. Вп 
зависнпсу пд уежинауа на прекрщпкпу, ги пппменува или исклушува играшиуе 
или пак не дпделува дисциплинска мерка. Играуа прпдплжува сп слпбпден 
удар за екипауа над кпја е направен ппуещкипу прекрщпк. 

 
49. Гледач свири сп свирче, а играч пд пдбранауа внауре вп свпјпу казнен 
прпсупр ја фаќа уппкауа сп раце мислејќи дека играуа е вп прекин. Пдлука 
на судијауа? 
Акп судијауа смеуа дека свиркауа пппрешува на играуа, ја прекинува исуауа и 
упауува забелещка дп прганизаупрпу на наупреварпу да преземе мерки 
предвидени вп вакви слушаи (јавнп предупредуваое на гледашиуе). Играуа 
прпдплжува сп судиска уппка за гплманпу на екипауа щуп се брани. 

 
50. Судијауа дпсудил гпл пред уппкауа сп цел свпј пбем да ја ппмине 
пппречнауа линија и веднаш ппсле упа ја увидува свпјауа грешка. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу и играуа ќе прпдплжи сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу на екипауа щуп се брани. 

 

51. Пд кпј мпмену судијауа има правп да дпделува дисциплински мерки? 
Судијауа има правп да дпделува дисциплински мерки сп сампуп 
присуигнуваое на уерен ппради прпверка на уеренпу за игра пред 
наупреварпу, дп сампуп напущуаое на уеренпу вклушувајќи ги и удариуе пд 
11м за дпбиваое на ппбедник. 
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52. Вп исуп време, кпга играчпу намернп игра сп рака, над негп суаруува 
прпуивнички играч на препсуар начин. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја запре играуа и ќе гп пппмене играшпу кпј препсурп суаруувал. 
Играуа ќе прпдплжи сп слпбпден удар прпуив екипауа на играшпу кпј 
препсурп суаруува на месупуп каде щуп е направен прекрщпкпу. 
Судијауа вп пваа сиууација гп казнува ппуещкипу прекрщпк. 

 
53. Неппсреднп пред ппчеупк на загреваоеуп, кпга играчиуе се пријавени за 
насуап вп пфицијалнипу записник, еден пд играчиуе плука прпуивнички 
играч вп уунелпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп пријави играшпу какп исклушен без да му ппкаже црвен карупн, 
играшпу мпже да биде заменеу сп резервен играш (упј резервен играш не 
мпже да биде заменеу сп нпв резервен играш вп записникпу). Брпјпу на 
дпзвплени замени вп наупреварпу псуанува ису. 

 
54. Пд кпј мпмену и дп кпга судијауа има пвласууваое да ппкажува жплуи и 
црвени карупни? 
Судијауа има правп да ппкажува жплуи и црвени карупни пд самипу влез на 
уеренпу за игра на ппшеупк на наупреварпу, па се дпдека наупреварпу не 
заврщи, вклушувајќи ги уука и паузауа ппмеду пплувремиоауа, 
прпдплженијауа и удариуе пд 11м за дпбиваое на ппбедник. 
Црвен или жплу карупн мпже да се дпдели на играшиуе, резервниуе играши, 
заменеуиуе играши и сурушнипу щуаб. 

 
55. Каква е ппсуапкауа акп судијауа не мпже да иденуификува кпј пд 
пфицијалниуе лица направил прекршпк вп уехничкипу прпсупр? 
Акп судијауа не мпже да иденуификува кпј пд пфицијалниуе лица вп 
уехнишкипу прпсупр направил прекрщпк, се санкципнира главнипу уренер на 
екипауа. 
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56. Шуп спада вп? 
а) Задплжиуелна ппрема на судииуе? 
б) Друга ппрема на судииуе? 
а) Задплжиуелна ппрема: 

 Свирка;

 Часпвник;

 Жплуи и црвени карупни;

 Бележник или другп средсувп за впдеое евиденција на наупреварпу. 
б) Oсуанауа ппрема:

 Кпмуникациска ппрема за кпмуницираое сп псуанауиуе судии;

 Знаменца сп звушни или вибрациски сигнали, слущалки иун.;

 ЕПТС или друга ппрема за прауеое на физишкауа ппдгпупвка на судијауа и 
псуанауиуе судии.

На судииуе им е забранеуп да нпсау накиу, други елекурпнски направи, 
вклушувајќи и камери. 

 

57. Судијауа не гп гледа сигналпу на ппмпшникпу судија за пфсајд сиууација 
и уппкауа влегува вп гпл. Играуа прпдплжува сп ппчеуен удар, a судијауа 
дури упгаш гп вппчува сигналпу на ппмпшникпу судија. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи, сп пглед на упа дека не мпже да ја 
прпмени свпјауа пдлука ппсле изведен ппшеуен удар. За сппменауауа 
сиууација ќе гп извесуи надлежнипу прган. 

 
58. На чеувруипу судија дпмашнауа екипа му најавува две замени. Пукакп 
чеувруипу судија ги прпверил играчиуе, ги ппдгпувил замениуе и гп 
извесуил главнипу судија, судијауа вп прв прекин на играуа му дава 
дпзвпла на чеувруипу судија да ги изврши замениуе. Вп мпменупу кпга 
чеувруипу судија уреба да ги изврши замениуе семафпрпу пресуанува сп 
рабпуа. Кпја е ппнауампшнауа ппсуапка? 
Чеувруипу судија сп ппмпщ на главнипу судија ќе ги извесуи играшиуе щуп 
уреба да гп напущуау уеренпу за игра. Оукакп исуиуе ќе гп напущуау уеренпу, 
им дпзвплува на резервниуе играши да влезау вп игра. Вп вакви сиууации се 
преппрашува ппкрај елекурпнскипу семафпр да има и дпсуапна уабла сп 
брпеви. 

 
59. Службен лекар бара пд судијауа прекин на играуа вп ураеое пд 3 минууи 
ппради ппсупеое спмнеж дека еден пд играчиуе се здпбил сп ппурес на 
мпзпкпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли прекин на играуа, за сппспбнпсуа на играшпу да гп 
прпдплжи наупреварпу пдлушува исклушивп лекарскипу уим. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛО 6 
 

ППМПШНИ СУДИИ 
(ОСТАНАТИ ЧЛЕНОВИ НА СУДИСКИОТ ТИМ) 



Правилп 6 – Ппмпщни судии (псуанауи шленпви на судискипу уим) 

Правила на фудбалскауа игра 2022/2023 - Пращаоа и пдгпвпри 62 

 

 

 

ПРАВИЛП 6 – ППМПШНИ СУДИИ 
(ПСТАНАТИ ЧЛЕНПВИ НА СУДИСКИПТ ТИМ) 

 
1. Кпи се членпви на судискипу уим на уеренпу за игра? 
Членпви на судискипу уим на уерен се: судија, ппмпщници судии, шеувруи 
судија (дппплниуелни ппмпщни судии и резервен ппмпщен судија). 

 

2. Кпи членпви на судискипу уим се задплжени за Видеп-снимка ВАР? 
ВАР судииуе и ппмпщниуе ВАР судии се смеуаау за шленпви на судискипу уим 
задплжен за Видеп-снимки. Тие им ппмагаау на судииуе вп склад сп ВАР 
прпупкплпу, кпјщуп е ууврден пд IFAB. 

 

3. Мпже ли еден наупревар да заппчне без ппмпшни (асисуену) судии? 
Не мпже. 

 
4. Кпи се задплженијауа на ппмпшнициуе судии (асисуенуи)? 
- Ппсуапува сппред дпгпвпренпуп сп главнипу судија; 
- Му ппмага на судијауа да гп прпцени прекрщпкпу кпга има ппдпбар агпл за 

дадена сиууација пд судијауа и мпра да гп инфпрмира главнипу судија за 
секпј серипзен насуан, несппрускп пднесуваое или друг инцидену щуп се 
слушил надвпр пд видпу на главнипу судија или другиуе шленпви на 
судискипу уим; 

- Мпра да му ппмпгне на главнипу судија и другиуе шленпви на судискипу 
уим при секаква друга сппрна сиууација; 

- Му ппмага на главнипу судија да гп прегледа уеренпу за игра, уппкиуе и 
ппремауа на играшиуе, прауеое на играуа за времеураеое на целипу меш, 
гплпвиуе, несппрускпуп пднесуваое иун. 

Исуп уака ппмага кпга : 
- Целауа уппка сп свпјпу пбем гп напущуа уеренпу за игра и кпја екипа има 

правп да прпдплжи сп играуа пд уфрлуваое, удар пд агпл или удар пд гпл; 
- Играш вп пфсајд ппзиција кпј уреба да се санкципнира; 
- Ппмага при замена, пп бараое на 4-уипу судија; 
- При изведуваоеуп на казнен удар, дали гплманпу ја напущуил гпл линијауа 

пред да биде упауена уппкауа и дали целауа уппка ја минала гпл линијауа; 
- (Акп има дппплниуелни ппмпщни судии вп судискипу уим, ппмпщникпу 

судија се ппсуавува вп висина на упшкауа пбележена за изведуваое на 
казнен удар) 

Ппмпщникпу судија, исуп уака, ппмага при прпцедурауа за замена на играши. 
Ппмпщникпу судија мпже да влезе вп  уеренпу игра за да ппмпгне да  се 
кпнурплира расупјаниеуп пд 9,15m при изведуваое слпбпдни удари. 
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5. Ппмпшникпу судија сигнализирал прекршпк направен вп казненипу 
прпсупр врз нападачпу, за шуп е дпсуден казнен удар. Дали е упа дпзвпленп 
и дали главнипу судија ќе гп прифауи упа? 
Да, упа е дпзвпленп. 

 
6. Ппмпшникпу судија, иакп е ппдалеку пд месупуп на прекршпкпу врз 
нападачпу кпј се случил вп казненипу прпсупр, гп сигнализира исупуп иакп 
судијауа бил ппблиску дп насуанпу. Дали ппмпшникпу судија е вп правп? 
Да. Далешинауа пд месупуп на самипу прекрщпк не е главен криуериум при 
прпценка на прекрщпкпу, ууку дали самипу ппмпщен судија имал мнпгу 
ппдпбар агпл за прпценка на самипу насуан (прекрщпк). 

 
7. Се изведува казнен удар, гплманпу се месуи еден чекпр напред пред 
самипу удар да биде изведен, судијауа упа не гп гледа и е ппсуигнау гпл. 
Кпја е дплжнпсуа на ппмпшник судијауа вп пвпј случај и шуп уреба да 
направи? 
Судијауа ќе гп признае ппгпдпкпу без никаква инуервенција пд ппмпщник 
судијауа. 

 
8. Се изведува казнен удар, гплманпу се месуи сп двеуе нпзе напред пред 
гпл линијауа пред да се изведе правилнп казненипу удар, судијауа упа не гп 
гледа и гплманпу гп брани ударпу, нп упа гп забележува ппмпшникпу 
судија. Пдлука на судијауа? 
Ппмпщникпу судија е дплжен да гп ппдигне знаменцеуп и сп упа да 
сигнализира неправилна пдбрана на гплманпу. Ударпу ќе се ппвупри. 
Судијауа уснп ќе гп пппмене гплманпу акп пва е негпв прв уакпв прекрщпк. За 
секпј нареден ису прекрщпк следува пппмена, пднпснп жплу карупн. 

 

9. Се изведува казнен удар. Ппсле правилнп изведен казнен удар насуанува 
дилема дали уппкауа сп цел пбем ја ппминала гпл линијауа или не. 
Ппмпшник судијауа гп ппдига знаменцеуп и на преухпднп дпгпвпрен начин 
сигнализира дека уппкауа ја ппминала гпл линијауа меду суауивиуе. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 

10. Се изведува казнен удар. Ппсле правилнп изведен казнен удар 
насуанува дилема дали уппкауа ја ппминала пппречнауа линија меду 
суауивиуе пд гплпу или не. Ппмпшник судијауа дава дп знаеое дека 
уппкауа не ја ппминала линијауа? Пдлука на судијауа? 
Судијауа не гп признава гплпу, играуа прпдплжува. 
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11. Ппмпшникпу судија влегува вп уеренпу за игра за правилнп да измери 
расупјание пд 9.15m, нп упа гп прави без дпзвпла на главнипу судија. Дали 
е упа правилна ппсуапка и кпга смее да гп направи упа? 
Вп пред-меш дпгпвпрпу сп главнипу судија пвие наспки уреба јаснп да се 
прецизираау. 
Сепак, ппмпщникпу судија секпгащ уреба да ппмпгне пкплу упшнп 
ппсуавуваое 9,15m, какп би пвпзмпжиле правилна пддалешенпсу на живипу 
тид. 

 
12. Ппмпшникпу судија се движи и урча сураничнп, внимавајќи на целауа 
акција, медуупа влегува вп уерен пкплу пплпвина меуар. Тппкауа удира вп 
негпвауа нпга, дпада дп нападачпу и нападачпу ппсуигнува гпл? 
Вп пвпј слушај судијауа мпра да ја прекине играуа, гплпу не се признава, 
играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја ппследна 
играла сп уппкауа, најблиску дп месупуп каде щуп бил удрен ппмпщникпу 
судија. 

 
13. Акп се ппвреди првипу ппмпшник судија на наупревариуе пд Прва, 
Вупра и Треуа лига каде шуп има дплжнпсу и чеувруипу судија, кпј гп 
заменува и каква дплжнпсу има чеувруипу судија? 
Чеувруипу судија ќе гп замени првипу ппмпщен судија вп склад сп Правилауа 
на фудбалскауа игра. 

 

14. Смеау ли ппмпшниуе судии ппсле наупреварпу да даваау кпменуари и 
забелешки за пдлукиуе на главнипу судија, или да прпуесуираау ппради 
неприфауени нивни пдлуки пд сурана на главнипу судија? 
Не смеау. 

 

15. Мпжау ли резервни играчи или играчи кпи шуп биле заменеуи да ја 
вршау дплжнпсуа на ппмпшник судија, дпкплку нема друг ппмпшник 
судија? 
Не. 

 
16. Мпже ли главнипу судија да замени ппмпшник судија сп друг судија, и 
вп кпи случаи? 
Мпже, и упа вп слушај на ппвреда, присураснп судеое пд сурана на 
ппмпщник судијауа, или акп неппуребнп шесуп се меща вп пдлукиуе на 
судијауа. Сеуп упа главнипу судија мпра да гп наведе вп извещуај дп 
надлежнипу прган. 
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17. Смее ли ппмпшник судија да ги пбјаснува судискиуе пдлуки на 
гледачиуе, ракпвпдниуе лица на клубпвиуе или на други лица? 
Не, вп никакпв слушај. 

 
18. Ппмпшникпу судија мисли дека не уреба да сигнализира сп знаменцеуп 
пфсајд ппзиција и сп дискреуни знаци сп негпвауа рака му ппкажува на 
судијауа. 
Дали е упа дпзвпленп? 
Не, дпзвплени се самп прппищани знаци сп знамеуп. 

 
19. Ппмпшник судија јаснп и видливп сигнализира пфсајд, нп главнипу 
судија не гп забележува. Дали мпра ппмпшникпу судија да гп држи 
кренауп знаменцеуп и дп кпга? 
Ппмпщник судијауа мпра да прпдплжи сп сигнализација на пфсајд сѐ дпдека 
не биде виден, или сѐ дпдека уппкауа не дпјде дп екипауа щуп се брани, 
пднпснп судијауа сп знак не му ппкаже да гп спущуи знаменцеуп сп даваое 
на знак дека судијауа ја презема целауа сиууација и има кпнурпла над исуауа. 

 

20. Каква е ппсуапкауа, пднпснп шуп упчнп уреба да направау судијауа и 
ппмпшник судијауа дпкплку е неппхпднп да направау кпнсулуација ппмеду 
себе? 
Ппмпщникпу судија мпже да влезе вп уеренпу 2-3 меури кпн судијауа, а 
судијауа да урша наназад (уршаое сп грб кпн ппмпщникпу и имаое ппд 
кпнурпла на уеренпу за игра). Ппупа инфпрмацииуе на ппмпщникпу судија 
мпра да бидау крауки, јасни и прецизни, пднпснп щуп се слушилп, кпи играши, 
прецизна лпкација, предлпг мерка и какп да прпдплжи играуа. 
(Вп ваква кпнсулуација, судијауа и ппмпщникпу судија мпра да бидау свруени 
кпн уеренпу, за да имаау кпнурпла над играшиуе и уреба да ја избегнау 
мпжнпсуа други лица да гп слущаау разгпвпрпу). 
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21. Какп ппмпшникпу судија уреба да ппсуапи пкплу упчнпуп месуп на 
прекршпкпу кпј е вп близина на границиуе пд казненипу прпсупр? 
Ппмпщникпу судија мпра првп да псувари кпнуаку сп пши сп главнипу судија, 
за да види каде е судијауа и дали судијауа видел и веќе знае какви уехнишки 
мерки да преземе. Дпкплку судијауа не преземал уехнишки мерки, а 
ппмпщникпу судија смеуа дека прекрщпкпу е направен внауре вп казненипу 
прпсупр, упгащ мпра да даде знак сп негпвпуп знаменце, да кпмуницира 
преку елекурпнски ппмагала и да прпдплжи да се движи кпн кпрнер 
знамеуп. 
Акп ппмпщникпу судија смеуа дека прекрщпкпу е направен надвпр пд 
казненипу прпсупр, упј прпдплжува да се движи пп надплжнауа линија (пп 
мпжнпсу кпн средищнауа линија). 
Ппмпщникпу судија уреба да биде ппдгпувен да пбезбеди инфпрмации за 
упа дали е ппуребна дисциплинска мерка или не, и каква дисциплинска 
мерка ќе уппуреби судијауа за да гп казни суприуелпу акп се дпсуди казнен 
удар. 

 
22. Какп ппмпшникпу судија уреба да реагира при сиууација има 
ппгпдпк/нема ппгпдпк? 
Кпга е јаснп дека уппкауа целпснп ја ппминала гпл линијауа и влегла вп гплпу, 
судијауа и ппмпщникпу судија впсппсуавуваау визуелен кпнуаку без да дадау 
дппплниуелен сигнал. 
Ппмпщникпу судија урша 25-30 меури пп надплжнауа линија кпн средищнауа 
линија на уеренпу за игра сп знамеуп вп деснауа рака. 
Кпга гплпу е ппсуигнау, нп не е јаснп дали уппкауа ја минала гпл линијауа, 
ппмпщникпу судија гп крева знаменцеуп вп впздух сп левауа рака, гп држи 2- 
3 секунди (дпдека судијауа не забележи), ппкажува сп знамеуп кпн 
средищнауа линија и урша 25-30 меури сп знаменцеуп вп деснауа рака. 
Дпкплку не се ппсуигне гпл, ппмпщникпу судија не сигнализира нищуп. 

 

23. Псуанауиуе членпви на судискипу уим забележуваау пчигледна грешка 
на судијауа ппврзана сп дисциплинска мерка (две пппмени за ису играч, а 
не е исклучен или исклучен е ппгрешен играч) или уехничка грешка (играч 
пдиграл два пауи сп уппка при изведуваое на слпбпден удар). Кпи се 
нивниуе дплжнпсуи? 
Осуанауиуе шленпви на судискипу уим мпра да реагираау брзп и да им ги 
спппщуау грещкиуе на судииуе вп уакви сиууации. 
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24. Каде уреба да е ппсуавен ппмпшникпу судија при изведуваое на казнен 
удар, кпга за наупреварпу не се назначени дппплниуелни судии? 
а) Казнен удар 

Ппмпщникпу судија супи каде щуп се ппврзуваау пппрешнауа линија сп 
линијауа пд казненипу прпсупр. 

б) Казнен удар за дпбиваое на ппбедник 
Ппмпщникпу судија супи каде щуп се ппврзуваау пппрешнауа линија сп 
линијауа пд гплманскипу прпсупр. 

 
25. На наупревариуе каде шуп има чеувруи судија, кпј е задплжен за 
замениуе? 
Чеувруипу судија. 

 
26. Мпже ли главнипу судија да ппбара мислеое пд ппмпшникпу судија 
дали уппкауа ја ппминала сп цел пбем пппречнауа линија ппмеду двеуе 
суауиви (гпл линијауа)? 
Да. 

 
27. Какп уреба да биде ппсуавен ппмпшникпу судија кпга се изведува удар 
пд гпл? 
Ппмпщникпу судија првп ќе прпвери дали уппкауа е правилнп ппсуавена вп 
гплманскипу прпсупр. Акп не, упј ќе му сигнализира на судијауа сп ппдигаое 
на знаменцеуп. 
Акп уппкауа е правилнп ппсуавена, ппмпщникпу судија урша кпн врвпу на 
казненипу прпсупр и прпверува дали уппкауа е вп игра и дали сиуе играши на 
прпуивнишкауа екипа се надвпр пд казненипу прпсупр. 
Дпкплку преуппследнипу пдбранбен играш изведува удар пд гпл, 
ппмпщникпу судија веднащ зазема ппзиција вп линија сп уппкауа кпја е 
ппсуавена вп гплманскипу прпсупр и јаснп гледа кпн преднауа линија на 
казненипу прпсупр. 
На крајпу ппмпщникпу судија зазема ппзиција (се рамни) вп линија сп 
преуппследнипу пдбранбен играш, щуп вп секпј слушај е негпв приприуеу. 

 
28. Каде се напда ппмпшникпу судија кпга гплманпу за време на акцијауа и 
играуа, се пслпбпдува пд уппкауа шуп му е вп рацеуе? 
Ппмпщникпу судија сп целпсна кпнценурација уреба да е на врвпу пд 
казненипу прпсупр и да ја надгледува линијауа на казненипу прпсупр, сп цел 
да забележи дали гплманпу ќе направи прекрщпк сп негпвиуе раце, дали при 
исфрлаое на уппкауа излегува надвпр или не пд казненипу прпсупр. Следна 
негпва дплжнпсу е да гп прауи преуппследнипу пдбранбен играш. 
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29. Каде се ппсуавува ппмпшникпу судија при изведуваое на казнен удар? 
Ппмпщникпу судија е ппсуавен на пресекпу на пппрешнауа и линијауа на 
казненипу прпсупр. Вп наупревариуе за кпи има и дппплниуелен ппмпщен 
судија, при изведуваое на казнен удар, ппмпщникпу судија ќе биде ппсуавен 
на надплжнауа линија, вп замислена линија вп висина на белауа упшка. 

 

30. Каде се ппсуавени ппмпшниуе судии при изведуваое на удари пд 11 
меури за дпбиваое на ппбедник, а нема дппплниуелни ппмпшни судии? 
Првипу ппмпщник судија се ппсуавува на пресекпу на пппрешнауа линија и 
линијауа пд гплманскипу прпсупр (5.5m), дпдека вуприпу ппмпщник судија е 
вп кругпу на ценуарпу каде щуп ги меначира двеуе екипи. 

 
31. Каде се ппсуавени псуанауиуе членпви на судискипу уим на самипу 
уерен, дпкплку има изведуваое на казнен удар, а на наупреварпу има 
дппплниуелни ппмпшни судии? 
На наупревариуе за кпи се назнашени дппплниуелни ппмпщни судии, 
главнипу судија се ппсуавува левп пд играшиуе, на 1-2 меури пд пппрешнауа 
линија на казненипу прпсупр, за да мпже сиуе играши да ги кпнурплира и да 
дејсувува прпакуивнп. 
Ппмпщнипу судија ќе биде ппсуавен вп замислена линија вп висина на 
белауа упшка. Дппплниуелнипу ппмпщен судија ќе биде ппсуавен на пресекпу 
на пппрешнауа линија и линијауа на гплманскипу прпсупр. 

 

32. Каде се супјау членпвиуе на судискипу уим на уеренпу, при изведуваое 
казнени удари за дпбиваое на ппбедник, на наупревариуе на кпи се 
назначени и дппплниуелни ппмпшни судии? 
Двајцауа ппмпщни судии се смесуени вп кругпу на ценуарпу, кпнурплирајќи 
пп една пд екипиуе. 
Дппплниуелниуе ппмпщни судии се ппсуавуваау на пресекпу на пппрешнауа 
линија сп гплманскипу прпсупр пд двеуе сурани на гплпу. 
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33. Каде супјау членпвиуе на судискипу уим на уеренпу, при изведуваое 
казнени удари за дпбиваое на ппбедник, на наупревариуе на кпи се 
назначени дппплниуелни ппмпшни судии и вп кпи се кприсуи гпл-линија 
уехнплпгија (ГЛТ)? 
Првипу дппплниуелен ппмпщен судија се ппсуавува на пресекпу на 
пппрешнауа линија и линијауа пд гплманскипу прпсупр, дпдека вуприпу 
дппплниуелен ппмпщен судија е ппсуавен вп ценуралнипу круг за 
кпнурплираое на препсуанауиуе играши пд една екипа. 
Првипу ппмпщник судија е вп ценуралнипу круг за кпнурплираое на 
препсуанауиуе играши пд другауа екипа, дпдека вуприпу ппмпщник судија се 
ппсуавува на надплжнауа линија за кпнурплираое на пднесуваоеуп вп 
еднипу уехнишки прпсупр. Однесуваоеуп вп вуприпу уехнишки прпсупр гп 
кпнурплира шеувруипу судија. 
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6.1 ЧЕТВРТИ СУДИЈА 
 

1. Кпи се дплжнпсуиуе на чеувруипу судија? 
Ппсуапува сппред дпгпвпрпу сп судијауа. 
- Му ппмага на судијауа за прекрщпци кпга има ппдпбар агпл пд судијауа и 

мпра да пријави дп надлежнипу прган за секпј серипзен слушај на 
несппрускп пднесуваое или друг инцидену щуп се слушил надвпр пд 
видикпу на судијауа или другиуе шленпви пд судискипу уим; 

- Мпра да даде спвеу на судијауа и другиуе шленпви на судискипу уим при 
секпја сппрна сиууација; 

- Му ппмага на судијауа да гп прегледа уеренпу за игра, уппкиуе и ппремауа 
на играшиуе, кпнурпла на времеуп, гплпвиуе, несппрускпуп пднесуваое 
иун. 

Чеувруипу судија ппмага и вп: 
- Прпцедура на замена; 
- Ја прпверува ппремауа на играшпу/резервнипу играш; 
- Ппвупрнп влегуваое на играш пп прпценка на самипу судија; 
- Кпнурпла на уппкиуе пкплу уеренпу за игра; 
- Гп ппкажува минималнпуп надпмесууваое на времеуп ппределенп пд 

судијауа на крајпу пд секпе пплувреме (вклушувајќи и прпдплженија); 
- Гп инфпрмира судијауа за непдгпвпрнп пднесуваое на билп кпе лице вп 

уехнишкипу прпсупр. 
 

2. Вп случај на ппвреда на главнипу судија, дали чеувруипу судија гп 
заменува главнипу судија? 
Чеувруипу судија ќе гп замени главнипу судија, или билп кпј пд двауа 
ппмпщни судии (акп еден пд нив се ппвреди). 

 

3. Главнипу судија гп прекинува наупреварпу ппради прекин на суруја вп 78. 
минууа. Наупреварпу прпдплжува пп пауза пд 12 минууи. Какп ќе ппсуапи 
судискипу уим вп пднпс на надпмесууваое на времеуп? 
Судискипу уим е дплжен, дпкплку се пбезбедени услпви за дпигруваое на 
наупреварпу спгласнп Прпппзицииуе на наупреваруваоеуп, да гп прпдплжи 
наупреварпу за препсуанаупуп време дп 90-уауа минууа. Пп исуекпу на 90-уауа 
минууа, шеувруипу судија гп ппкажува времеуп щуп уреба да се игра за да се 
надппплни загубенпуп време на наупреварпу. 
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4. На кпј начин чеувруипу судија гп ппкажува загубенпуп време пд 
наупреварпу? 
Чеувруипу судија ќе гп ппкаже минималнпуп загубенп време, пп прпценка на 
судијауа, на крајпу пд ппследнауа минууа пд секпе пплувреме или секпе 
прпдплжение на наупреварпу. Судијауа мпже да гп прпдплжи сампуп 
изгубенп време, нп не и да гп скрауи. 
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6.2 ДПППЛНИТЕЛЕН ППМПШЕН СУДИЈА 
 

1. Кпј гп назначува и кпј мпже да биде назначен за дппплниуелен ппмпшен 
судија? 
Гп назнашува кпмесарпу за делегираое судии ппсуавен пд судискауа 
кпмисија, а какп дппплниуелен ппмпщен судија мпже да биде назнашен самп 
акуивен главен судија, кпј е на лисуа за уекпвнауа наупреварувашка гпдина и 
кпј щуп ги ппминал ппзиуивнп сиуе уесупви. 

 
2. Кпј гп заменува главнипу судија вп случај на ппвреда, акп на наупреварпу 
има и дппплниуелни ппмпшни судии? 
Главнипу судија гп заменува првипу дппплниуелен ппмпщен судија, а 
шеувруипу судија гп зазема месупуп на дппплниуелнипу ппмпщен судија. 

 

3. Какпв е прппишанипу знак на дппплниуелнипу судија, дпкплку има 
сиууација ппгпдпк/не ппгпдпк? 
Дппплниуелен ппмпщен судија, пукакп ќе прпцени и јаснп ќе види дека 
целауа уппка ја минала гпл линијауа и влелга вп гплпу, упј мпра: 
- Веднащ да гп инфпрмира судијауа преку сисуемпу за кпмуникација дека е 

ппсуигнау регуларен гпл; 
- Сп левауа рака внауре (каде щуп се напда знаменцеуп), нпрмалнп на 

пппрешнауа линија, јаснп да биде наспшенп кпн срединауа на уеренпу. 
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4. Кпи се пснпвниуе задачи на дппплниуелнипу ппмпшен судија? 
Дппплниуелен ппмпщен судија ппсуапува и има пснпвни задаши и упа: 
- Ппсуапува сппред дпгпвпрпу и упаусувауа на судијауа; 
- Му ппмага на судијауа вп прекрщпциуе кпга има ппдпбар агпл за гледаое 

на целипу насуан пд судијауа и мпра да реагира за секпј серипзен слушај на 
несппрускп пднесуваое или друг инцидену щуп се слушил надвпр пд 
ппгледпу на судијауа или другиуе шленпви на судискипу уим; 

- Мпра да даде спвеу на судијауа и другиуе шленпви на судискипу уим при 
секакви други сппрни сиууации; 

- Му ппмага на судијауа вп прпверуваое на уеренпу за игра, мрежиуе, 
уппкиуе и ппремауа на играшиуе (вклушувајќи запищуваое на рещениуе 
прпблеми), вп мереое на времеуп вп уекпу на целипу наупревар, гплпвиуе, 
несппрускпуп пднесуваое иун. 

Дппплниуелниуе ппмпщни судии мпже да реагираау и дадау инфпрмација дп 
судијауа: 
- Кпга уппкауа целпснп ја преминала пппрешнауа линија, вклушиуелнп и 

ппсуигнуваое на гпл; 
- Кпја екипа има правп да изведе удар пд агпл или удар пд гпл; 
- При изведуваоеуп на казнен удар, дали гплманпу преухпднп се 

придвижува ппнапред пд гпл линијауа и дали уппкауа ја преминала гпл 
линијауа. 
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6.3 РЕЗЕРВЕН ППМПШНИК СУДИЈА 
 

1.Кпи се деуалниуе задачи и дплжнпсуи на резервнипу ппмпшник судија? 
Единсувена задаша на резервнипу ппмпщник судија е да гп замени 
ппмпщникпу судија или шеувруипу судија, кпј не е вп мпжнпсу да гп 
прпдплжи наупреварпу. 
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6.4 ВИДЕП ППМПШНИ СУДИИ 
(Членпви на судиски уим за прегледуваое на снимки) 

 
1. Кпи се задплжиуелни пбврски на судииуе за прегледуваое на видеп 
снимка (ВАР)? 
Задплжиуелни пбврски на судииуе за прегледуваое на видеп снимка се да 
му ппмагаау на судијауа вп склад сп правилауа на фудбалскауа игра, вп склад 
сп ВАР прпупкплпу, кпј е ууврден пд ИФАБ, нп кпнешнауа пдлука псуанува да 
биде дпнесена пд главнипу судија и упа ппсле деуална инфпрмација дпбиена 
пд ВАР или ппсле прегледуваое на снимкауа на уерен. 

 

2. Кпи се членпвиуе на уимпу за прегледуваое на видеп снимкауа? 
Тимпу за прегледуваое видеп се спсупи пд ВАР судија и најмалку еден 
ппмпщник ВАР судија. Ппкрај шленпвиуе на судискипу уим, какп уехнишка 
ппмпщ за прегледуваое на видепуп се кприсуи и уехнишкп лице. Сампуп 
наупреваруваое мпже да дпзвпли и ппгплем брпј ппмпщни ВАР судии и 
уехнишки лица, вп зависнпсу пд брпјпу на камери щуп се расппредени низ 
уеренпу кпи уреба да се прегледуваау. 

 
3. Кпи се задплжиуелни задачи на ВАР судииуе? 
Дплжнпсуа на ВАР судииуе е да му ппмпгне на судијауа вп дпнесуваоеуп на 
пдлука сп кприсуеое на забавени видеп снимки за јасни и пшигледни грещки 
или за прппущуен серипзен инцидену, а се пднесуваау на: 
- Ппгпдпк/не ппгпдпк; 
- Казнен удар/нема казнен удар; 
- Ошигледен црвен карупн (не кпга се рабпуи за вупра пппмена); 
- Кпга судијауа ќе му дпдели црвен карупн/пппмена на ппгрещен играш, 

ппгрещен иденуиуеу на играш щуп направил прекрщпк. 
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4. Кпи се пснпвниуе и уемелни дплжнпсуи на ппмпшник ВАР судија? 
Оснпвнауа дплжнпсу на ппмпщникпу ВАР судија е да му ппмага на ВАР 
судијауа на следнипв нашин: 
- Сп гледаое на пренпспу вп живп, дпдека ВАР судијауа е зафауен сп 

прпверка на сппрен мпмену; 
- Евиденуираое на инциденуи ппврзани сп ВАР сисуемпу, кпмуникацискипу 

сисуем или други уехнишки прпблеми; 
- Ппмагаое вп кпмуникацијауа ппмеду ВАР судијауа и главнипу судија, 

пспбенп кпга има кпмуникација сп судијауа вп мпменуи кпга ВАР судијауа 
е зафауен сп прпверка и сп прегледуваое за да му каже на судијауа да ја 
прекине играуа или да гп пдлпжи прпдплжениеуп на играуа, иун; 

- Сп мереое на загубенпуп време, кпга прпдплжениеуп на играуа е 
пдлпженп ппради преглед или прпверка; 

- Пренесуваое инфпрмации за ВАР пдлуки на релевануни лица. 
 

5. Нападачпу на екипауа А е фаулиран пд пдбранбенипу играч вп негпвипу 
казнен прпсупр. Судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи. Спиграч на 
нападачпу прави невнимауелен прекршпк сп кпј запира веуувачка акција на 
екипауа Б. Судијауа ја запира играуа и гп пппменува играчпу шуп спречил 
веуувачка акција. ВАР преппрачува гледаое на снимкауа. Кпја е исправнауа 
пдлука, акп судијауа пп преглед на снимкауа јаснп ууврди дека се рабпуи за 
пчигледен прекршпк над нападачпу пд екипауа А вп казненипу прпсупр на 
прпуивникпу? 
Судијауа ќе дпсуди казнен удар и ќе ја ппнищуи пппменауа, нема жплу 
карупн ппради спрешуваое веуувашка акција. 

 
6. Вп уекпу на играуа пдбранбен играч игра сп рака вп негпвипу казнен 
прпсупр, нп никпј пд судискипу уим не гп забележува упа. Вп прпдплжение 
на акцијауа, нападачпу препсурп суаруува врз упј пдбранбен играч. Судијауа 
ја прекинува играуа, дпсудува дирекуен слпбпден удар и гп пппменува 
нападачпу за препсурипу суару. Пва е веќе вупра пппмена на упј нападач и 
судијауа гп исклучува. Пред да прпдплжи акцијауа, ВАР судијауа му 
сугерира на судијауа дека има преухпден прекршпк. Судијауа ја прегледува 
снимкауа и заклучува дека вп ппчеупкпу на акцијауа, пдбранбенипу играч 
играл недпзвпленп сп рака вп негпвипу казнен прпсупр шуп е казнивп сп 
казнен удар. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп казни пдбранбенипу играш сп сппдвеуна дисциплинска мерка и 
ќе дпсуди казнен удар. Вуприпу жплу карупн (црвен) на нападашпу дпделен 
ппради препсуар суару псуанува на сила. 
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7. Играч изведува казнен удар. Пред да биде изведен ударпу, пдбранбен 
играч и нападач исупвременп влегуваау вп казненипу прпсупр, а играчпу 
ппсуигнува гпл. Сеуп пва ВАР судијауа пдличнп гп вппчува. Шуп ќе дпсуди 
ВАР судијауа? 
Ќе гп ппуврди ппгпдпкпу. 

 
8. Ппмпшник судија се двпуми дали да гп ппдигне знаменцеуп ппради 
пфсајд ппзиција, му дава преднпсу на нападачпу кпјшуп излегува сам пред 
прпуивничкипу гпл. Вп упј мпмену на негп грубп суаруува пдбранбен играч и 
гп руши, ппмпшник судијауа гп ппдигнува знаменцеуп и исправнп дпсудува 
пфсајд, а судијауа гп прифаќа. ВАР судијауа пп преглед на снимкауа гп 
инфпрмира судијауа дека пдбранбенипу играч направил груб суару и му 
сугерира на судијауа да ја прегледа видеп снимкауа? 
Судијауа ќе гп прифауи ВАР судијауа и ќе пди да ја прегледа снимкауа. Акп 
судијауа ппуврди на снимкауа дека се рабпуи нависуина за серипзен и груб 
прекрщпк, ќе гп исклуши пдбранбенипу играш, а играуа ќе прпдплжи сп 
индирекуен слпбпден удар ппради пфсајд. 

 
9. Ппмпшник судијауа гп пдлпжува ппдигнуваоеуп на знаменцеуп ппради 
прекршпк вп чисуа нападачка акција, каде шуп нападачпу има пувпрен пау 
кпн прпуивничкипу гпл. Вп кпј случај ппмпшник судијауа уреба навременп 
и брзп да сигнализира прекршпк? 
Ппмпщникпу судија мпра да гп ппдигне знаменцеуп акп нападашкауа екипа 
ппсуигне гпл, биде дпсуден казнен удар, слпбпден удар, уфрлуваое или акп 
гп задржи ппседпу на уппкауа пп заврщуваоеуп на првишнипу напад. 

 
10. Дпдека играуа е вп уек, пдбранбенипу играч гп плука прпуивничкипу 
нападач вп сппсувенипу казнен прпсупр, а упа никпј пд судииуе на уеренпу 
не гп забележува. Тппкауа пди преку надплжнауа линија, а пдбранбенипу 
играч врши уфрлуваое. Пп прпдплжуваоеуп на играуа, ВАР судијауа ја 
прегледува снимкауа и кпнсуауира дека пдбранбенипу играч гп плукнал 
прпуивникпу. ВАР судијауа дпдека играуа е вп неууралнауа и средишна зпна 
гп извесуува судијауа за инциденупу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе ја прегледа снимкауа на уерен (ПСТ). Ќе гп 
исклуши пдбранбенипу играш, а играуа ќе прпдплжи сп спущуаое на судиска 
уппка за екипауа щуп ппследна играла сп неа пред да биде прекинауа ппради 
ВАР прегледпу. 
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11. За кпи сиууации ВАР уреба да се прегледува сп забавена снимка, а за 
кпи сиууации сп нпрмална брзина на самауа снимка? 
Нпрмална брзина на снимкауа уреба да се кприсуи за инуензиуеупу на 
прекрщпкпу или да се пдлуши дали играоеуп сп рака е непрпписнп и 
недпзвпливп. Снимкауа сп бавнп движеое уреба да се кприсуи самп за 
сиууации какп щуп се: 
- Ппзицијауа на прекрщпкпу/играшпу; 
- Месуп на дппир/кпнуаку на прекрщпкпу; 
- Играоеуп сп рака; 
- И вп слушаи на ппгпдпк/нема ппгпдпк 

 

12. Се изведува казнен удар. Пдбранбен играч и нападач исупвременп 
влегуваау вп казненипу прпсупр пред уппкауа да биде упауена кпн гплпу. 
Гплманпу гп брани ударпу без да направи никакпв прекршпк, уппкауа се 
пдбива дп преранп вурчанипу нападач, упј шууира, нп гплманпу ја брани 
уппкауа и уппкауа излегува преку пппречнауа линија. Судијауа дпнесува 
кпнечна пдлука и ппкажува удар пд агпл (кпрнер). ВАР судијауа ја гледа 
целауа сиууација, шуп ќе преземе ВАР судијауа? 
ВАР судијауа нема да преземе нищуп пкплу пваа сиууација. 

 
13. Судијауа ја прекинува играуа ппради прекршпк и дпсудува дирекуен 
слпбпден удар. Дпкплку играуа прпдплжи, вп кпи случаи на инуервенција 
на ВАР судииуе, судијауа има правп да прегледува снимка за да дпдели 
дисциплинска мерка? 
Судијауа мпже да ја прегледа видеп снимкауа и да преземе сппдвеуни 
дисциплински мерки прпуив ппуенцијален прекрщпк за исклушуваое врз 
пснпва на насилнишкп пднесуваое, плукаое, гризеое или изразенп 
агресивни навредливи и ппгрдни гесуикулации. 

 
14. Мпже ли судијауа да дпнесе кпнечна пдлука исклучивп на инфпрмација 
дпбиена пд ВАР судијауа, без да ја прегледа снимкауа пд сиууацијауа на 
уеренпу? 
Да, мпже. Сп упа щуп мпра сп рацеуе да ппкаже “ТВ мпниупр’’ и ппсле упа да 
ја ппкаже кпнешнауа пдлука. 
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15. Дпкплку е ппуребнп да се пдлпжи прпдплжениеуп на играуа ппради 
ВАР прпверка, шуп уреба да направи судијауа на уерен? 
Судијауа мпра да даде јасен знак, уака щуп јаснп сп прсупу ќе гп дппре 
кпмуникацискипу сисуем (слущалкауа на увп) и сп испружена друга рака 
(ппкажуваое ПОЧЕКАЈТЕ). Сп упа судијауа јаснп дава дп знаеое дека прима 
инфпрмации и упј знак мпра да гп држи сѐ дпдека не заврщи прпверкауа вп 
ВАР спбауа. 

 

16. Дпкплку судијауа пдлучи дека е ппуребнп прегледуваое на видеп 
снимка на уерен, шуп е дплжен упј да направи? 
Судијауа мпра да даде знак дека ќе пди кпн прегледуваое на видеп снимка 
сп ппкажуваое уелевизиски знак (ппкажуваое ТВ мпниупр сп рацеуе). Пп 
прегледуваоеуп на видеп снимкауа ппвупрнп мпра да гп ппкаже упј 
уелевизиски знак (ппкажуваое на ТВ мпниупр сп раце), па ппупа да ја ппкаже 
пдлукауа. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛО 7 
 

ВРЕМЕТРАЕОЕ 
НА НАТПРЕВАРПТ 
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ПРАВИЛП 7 – ВРЕМЕТРАЕОЕ НА НАТПРЕВАРOT 

1. Кплкавп е времеураеоеуп на паузауа ппмеду двеуе пплувремиоа? 
Времеураеоеуп на паузауа, вп спгласнпсу сп ПФИ, не смее да надмине 
ппвеќе пд 15 минууи. 

 
2. Судијауа гп завршил првпуп пплувреме. При дпадаоеуп вп 
спблекувалнауа, делегаупу, чеувруипу судија и ппмпшниуе судии гп 
уверуваау дека пплувремеуп гп скрауил за 5 минууи. Ппупа судијауа и сам 
се уверува вп свпјауа грешка. Пдлука на судијауа? 
Пп заврщуваое на паузауа меду двеуе пплувремиоа, наупреварпу заппшнува 
каде щуп бил прекинау преранп вп првпуп пплувреме и се прпдплжува за 5 
минууи. Ппупа, пп исуекуваоеуп на 5-уе минууи, веднащ се заменуваау 
сураниуе на екипиуе и заппшнува вупрпуп пплувреме сп ппшеуен удар. 
Впеднп, сиуе деуали пкплу пваа сиууација се забележуваау вп Записникпу на 
наупреварпу и се извесууваау надлежниуе пргани. 

 

3. За да заврши наупреварпу шуп ппбрзп, играчиуе на двеуе екипи гп 
замплуваау судијауа да нема пауза меду двеуе пплувремиоа, веднаш да ги 
заменау сураниуе и да гп заппчнау вупрпуп пплувреме. На уаа пдлука се 
спрпуивсуавува самп гплманпу на дпмашнауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Се дпзвплува пдмпр ппмеду пплувремиоауа сппред ПФИ. 

 

4. Пд кпга судијауа ќе ппчне да гп мери времеуп на наупреварпу? 
Судијауа заппшнува да гп мери времеуп пд мпменуп кпга уппкауа ќе биде вп 
игра пп правилнп изведен ппшеуен удар. 

 
5. Ппради лпшиуе временски услпви, делегаупу и екипиуе бараау да се 
прпдплжи времеураеоеуп на паузауа ппмеду двеуе пплувремиоа на 25 
минууи. Кпја е пдлукауа на судијауа? 
Времеураеоеуп на паузауа ппмеду двеуе пплувремиоа мпра да биди вп 
спгласнпсу сп Прпппзицииуе на наупреваруваоеуп. Вп ппсебни сиууации, пд 
пправдани пришини и вп спгласнпсу на сиуе ушесници, времеураеоеуп мпже 
да се прпмени самп сп спгласнпсу на судијауа. 
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6. Вп инуерес на сигурнпсуа и здравјеуп на играчиуе, Прпппзицииуе на 
наупреваруваоеуп за пдредени временски услпви (на пример виспка 
влажнпсу и виспка уемперауура) мпжау да прппишау медицинска пауза за 
разладуваое. Кплкавп времеураеое мпже да има уаа пауза? 
Судијауа, вп спгласнпсу сп Прпппзицииуе на наупреваруваоеуп, мпже да 
дпзвпли пауза за разладуваое сп времеураеое пд 90 секунди дп 3 минууи. 

 
7. Вп инуерес на сигурнпсуа и здравјеуп на играчиуе, Прпппзицииуе на 
наупреваруваоеуп за пдредени временски услпви (на пример виспка 
уемперауура) мпжау да прппишау медицинска пауза за псвежуваое на 
играчиуе сп пијалпк. Кплкавп времеураеое мпже да има уаа пауза? 
Судијауа, вп спгласнпсу сп Прпппзицииуе на наупреваруваоеуп, мпже да 
дпзвпли пауза за псвежуваое кпја не смее да има времеураеое ппвеќе пд 1 
минууа. 

 
8. Ппради нискиуе уемперауури, делегаупу и клубпвиуе (наупреваруваоа вп 
прганизација на ФФМ) бараау времеураеоеуп на паузауа ппмеду двеуе 
пплувремиоа, вп спблекувалниуе да се прпдплжи на ппвеќе пд 15 минууи. 
Кпја е пдлукауа на судијауа? 
Времеураеоеуп на паузауа измеду двеуе пплувремиоа мпра да биде вп 
спгласнпсу сп Прпппзицииуе на наупреваруваоеуп. Вп ппсебни сиууации, пд 
пправдани пришини и вп спгласнпсу на сиуе ушесници, времеураеоеуп мпже 
да се прпмени самп сп спгласнпсу на судијауа. 

 

9. Судијауа вп уекпу на играуа вп вупрпуп пплувреме, дпада дп спзнание 
дека првпуп пплувреме гп скрауил за 5 минууи. Кпја е пдлукауа на 
судијауа? 
Судијауа нпрмалнп ќе гп заврщи наупреварпу, нп прппусупу кпј гп направил 
сп времеураеоеуп на првпуп пплувреме ќе гп кпнсуауира и забележи вп 
Записникпу на наупреварпу. 

 
10. Кпј гп пдредува времеураеоеуп на наупреваруваоауа на младинскиуе 
кауегприи? 
Таа пдлука ја нпси УО на ФФМ вп спгласнпсу сп ПФИ. На наципналниуе 
федерации им е дпзвпленп да пдредуваау кплку ќе ураау двеуе пплувремиоа 
(двеуе прпдплженија) вп наупреваруваоа на млади кауегприи, веуерани, 
наупревари на лица сп инвалидиуеу и наупреваруваоа вп најнизпк ранг. 
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11. Кплкавп е времеураеоеуп на наупреварпу и времеураеоеуп на 
прпдплженијауа кај младинскиуе кауегприи, предвиденп вп Правилникпу 
за наупреваруваое при ФФМ? 
Кај младинскиуе кауегприи времеураеоеуп на наупреварпу е: 
 младинци 2x45мин прпдплженија / 

 кадеуи 2x45мин прпдплженија / 

 ппсуари пипнери 2x45мин прпдплженија / 

 ппмлади пипнери 2x45мин прпдплженија / 

 ппшеуници 2x25мин прпдплженија / 

 преднаупреваруваши 2x20мин прпдплженија / 

 

12. Дали капиуениуе и играчиуе се дплжни да ги ппздравау судииуе и 
гледачиуе пред наупреварпу и кпј упа гп има прппишанп? 
Да, упа е пдлука на ФФМ. 

 
13. Дали и какп се дплжни екипиуе да ги ппздравау судииуе и гледачиуе 
пред наупреварпу? 
Да, екипиуе се дплжни да ги ппздравау судииуе и гледашиуе, а дплжнпсуа се 
прави сппред упаусувауа дадени пд УО на ФФМ. 

 
14. Дали уреба да се псуави на судијауа да пдлучи, времеуп изгубенп 
ппради ппвреда или друга причина да се надппплни или не? 
Не. Судијауа мпра вп секпе пплувреме пд наупреварпу или вп секпе 
прпдплжение, дпкплку дпјде дп упа, да гп надппплни загубенпуп време за 
игра. Медуупа, времеураеоеуп на прпдплженпуп време гп пдлушува судијауа. 

 

15. Се играау прпдплженија за да се дпбие ппбедник на наупреварпу. Дали 
играчиуе имаау правп на пауза меду двеуе прпдплженија? 
Правпуп на играшиуе на пауза меду заврщуваоеуп на регуларнипу дел на 
наупреварпу и ппшеупкпу на прпдплженијауа е прппищанп сп ппсебна пдлука 
вп Прпппзицииуе на наупреваруваоеуп и е сп времеураеое пд 5 минууи. 
Кусауа пауза за псвежуваое измеду двеуе прпдплженија не уреба да има 
времеураеое ппвеќе пд 1 минууа и се пдредува сп Прпппзицииуе на 
наупреваруваоеуп. 
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16. Дали пбјавуваоеуп на брпјпу на минууи, дпделени за надппплнуваое 
на крајпу на пплувремеуп, гп изразува упчнпуп време кпе препсуанува пд 
наупреварпу? 
Не. Тпа гп ппкажува самп минимумпу време кпе уреба да се надппплни на 
крајпу на секпе пплувреме на наупреварпу, у.е. на секпе прпдплжение, а 
мпже да биде прпдплженп, акп судијауа смеуа дека за упа има ппуреба. 

 
17. Кпј и кпга гп ппкажува минималнпуп време за прпдплжуваое на крајпу 
на пплувремеуп? 
Чеувруипу судија, сппред пдлука на главнипу судија на наупреварпу, на 
исуекпу на ппследнауа минууа на секпе пплувреме и на крајпу на 
прпдплженијауа на наупреварпу. 

 

18. Дали судијауа мпже да ја кпмпензира грешкауа вп мереоеуп на 
времеуп вп уекпу на првпуп пплувреме, сп дпдаваое или пдземаое на 
време вп вупрпуп пплувреме. 
Не. 

 

19. Наведи причини ппради кпи судијауа е пбврзан да гп надпмесуи 
изгубенпуп време? 
Судијауа гп пдредува времеуп за надппплнуваое вп секпе пплувреме или вп 
секпе прпдплжение дпкплку дпјде дп негп, ппради: 

 Замена на играши;
 Преглед на ппвреден играш и/или изнесуваое на ппвреденипу играш 

надвпр пд уеренпу за игра;

 Задржуваое на време;

 Дисциплински мерки;

 Медицинска пауза вп спгласнпсу сп Прпппзицииуе на наупреварпу, на 
пример пауза за псвежуваое (кпја не смее да урае ппвеќе пд 1 минууа) и 
пауза за разладуваое (кпја урае пд 90 секунди дп 3 минууи);

 Задржуваое на времеуп ппради кприсуеое и прегледуваое на ВАР;
 Билп кпја друга пришина, вклушувајќи и билп кпе знашајнп задржуваое на 

време (пример прпславуваое на гпл).



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛО 8 
 
ППЧЕТПК И ПРПДПЛЖУВАОЕ 
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ПРАВИЛП 8 - ППЧЕТПК И ПРПДПЛЖУВАОЕ НА ИГРАТА 

1. Каква е ппсуапкауа акп ппчеунипу удар гп изведува ппчесна личнпсу? 
Кпга ппшеснауа лишнпсу ќе гп изведе ппшеунипу удар, играуа уреба да се 
прекинe и да се ппшека изведувашпу да гп напущуи уеренпу за игра, ппупа 
наупреварпу заппшнува сп ппшеуен удар изведен пд некпја пд екипиуе, пп щуп 
ппшнува да се мери времеуп на наупреварпу. 

 

2. Пп правилнп изведен ппчеуен удар, играчпу кпј гп извел ударпу ппвупрнп 
игра сп уппкауа, а преухпднп никпј друг не ја дппрел уппкауа. Пдлука? 
Играуа се прекинува. Се дпсудува индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде играшпу пп вупр пау играл сп уппкауа. 

 
3. Тппкауа пчигледнп би излегла преку надплжнауа линија, нп на самауа 
линија удира вп ппмпшникпу судија и пускпкнува вп уеренпу каде шуп ја 
прифаќа нападачпу, кпј ппупа ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Вп уакпв слушај, судијауа мпра да ја прекине играуа, а играуа прпдплжува сп 
спущуаое на судиска уппка за еден пд играшиуе на екипауа кпја ппследна 
играла сп уппкауа, пд месупуп каде щуп уппкауа гп дппрела ппмпщникпу 
судија. 

 
4. На уппкауа кпја пди кпн гплпу, суаруува пдбранбенипу играч, кпј гп 
задржува гледач кпј влегпл вп уеренпу за игра, а уппкауа влегува вп гплпу. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Гледашпу ќе биде пусуранеу пд уеренпу за 
игра, а играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппкауа за еден пд 
играшиуе на екипауа кпја ппследна играла сп уппкауа, пд месупуп каде щуп 
уппкауа ппследен пау гп дппрела играшпу. Акп уппкауа била вп казненипу 
прпсупр вп мпменупу на прекин на играуа или ппследнипу дппир на уппкауа 
бил вп казнен прпсупр, судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу на пдбранбенауа екипа. 

 
5. Тппкауа пчигледнп влегува вп гплпу, резервен играч пд екипауа кпја се 
брани влегува вп уерен и самп ја дппира уппкауа, нп уаа сепак влегува вп 
гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. Резервнипу играш се пппменува и се пусуранува 
пд уеренпу за игра, а играуа прпдплжува сп ппшеуен удар. 
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6. Кпја екипа изведува ппчеуен удар кпга се играау прпдплженија? 
Судијауа фрла паришка, а екипауа щуп ќе ппбеди вп фрлаоеуп пдлушува дали 
да гп изведе ппшеунипу удар или ја бира суранауа за напад вп првпуп 
прпдплжение. Вп слушај ппбеднишкипу уим да пдлуши да избере сурана, 
прпуивнишкауа екипа гп дпбива ппшeунипу удар. 
Измени пд 2023 Ппјаснуваое дека судијауа фрла паричкауа за пдредуваое 
на „краевиуе“ и ппчеупциуе. 

 
7. Тппкауа пд ппчеуен удар е удрена дирекунп вп прпуивничкипу гпл. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 
8. Играч при изведуваоеуп на ппчеуен удар не ја удира уппкауа нанапред. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 
9. Дали мпра секпгаш ппсле ппсуигнау гпл да се изведе ппчеуен удар за 
прпдплжуваое на играуа. 
Не мпра. 

 
10. Гплманпу гп пдбранил ударпу, а ппупа сп рака ја исфрла уппкауа пд 
свпјпу казнен прпсупр вп прпуивничкипу гпл? Пдлука? 
Судијауа ќе дпсуди удар пд гпл за прпуивнишкауа екипа. 

 

11. Дали мпже ппчеунипу удар да гп изведе некпј друг псвен играчиуе 
вклучени вп наупреварпу? 
Не мпже. Дпкплку вп пдредени наупревари (на пример хуманиуарни или 
егзибициски наупревари) се прганизира церемпнија за лице кпе не ушесувува 
вп наупреварпу да гп изведе ппшеунипу удар, уппкауа мпра да се врауи на 
ценуарпу за да се ппвупри ппшеунипу удар сппред Правилауа на играуа. 

 
12. Дали мпже гплман да учесувува при спушуаое на судиска уппка за 
негпвауа екипа надвпр пд казненипу прпсупр? 
Да. Вп уаква сиууација мпже да ушесувува билп кпј играш на екипауа. 
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13. Вп сиууација кпга уреба да се прпдплжи играуа сп спушуаое на судиска 
уппка, играчиуе на двеуе екипи сакаау да учесувуваау. Пдлука на судијауа? 
Вп Правилауа на фудбалскауа игра, вп Правилп 8 е прппищанп дека сиуе 
играши (пд двеуе екипи) мпраау да бидау пддалешени најмалку 4 меури пд 
месупуп каде судијауа спущуа судиска уппка, псвен играшпу на кпј му се 
спущуа уппкауа, се дпдека уппкауа не биде вп игра. 

 
14. Кпга судиска уппка е спушуена ппради прпдплжуваое на играуа, уаа 
пускпкнува надвпр пд уеренпу за игра, без приупа да ја дппре билп кпј 
играч? Пдлука на судијауа? 
Играуа се прпдплжува сп ппвупрнп спущуаое на судиска уппка пд исупуп 
месуп каде щуп била спущуена преухпднп. 

 

15. Судијауа спушуа судиска уппка, а пукакп уаа е правилнп спушуена, 
играчпу ја нпси и шууира кпн прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава, а играуа прпдплжува сп удар пд гпл за екипауа на 
пдбранауа. 

 
16. Судијауа спушуа судиска уппка, а пукакп уаа е правилнп спушуена, 
играчпу ја нпси и шууира вп сппсувенипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава, играуа прпдплжува сп удар пд агпл за прпуивнишкауа 
екипа. 

 

17. Кпга е правилнп изведен ппчеунипу удар? 
Ппшеунипу удар е правилнп изведен кпга уппкауа е удрена и јаснп 
придвижена вп билп кпја наспка. 
Од судијауа се пшекува да гп врауи на свпја пплпвина играшпу на кпја билп 
екипа, акп упј супи на прпуивнишкауа пплпвина пд уеренпу, псвен 
изведувашпу на ударпу кпј мпже да засуане на прпуивнишкауа пплпвина пд 
уеренпу. Судииуе уреба да дејсувуваау прпакуивнп пред изведуваоеуп на 
ппшеунипу удар и накраукп да ги предупредау играшиуе дпкплку не се вп 
свпјауа пплпвина пд уеренпу, за да избегнау неправилнп изведен ппшеуен 
удар. 
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18. Играуа е прпдплжена сп спушуаое на судиска уппка за екипауа А. 
Пукакп уппкауа ја дппрела земјауа, прпуивнички играч кпј бил на 
прппишанпуп расупјание, на ппвеќе пд 4 меури, приурчува и прв игра сп 
уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. Правилпуп 8 прппищува дека сиуе 
играши мпра да бидау пддалешени најмалку 4 меури кпга се спущуа судиска 
уппкауа (псвен играшпу на кпј му е спущуена уппкауа), дпдека уппкауа не биде 
вп игра или дпдека не ја дппре земјауа. 

 
19. Играч кпј изведува ппчеуен удар ја удрил уппкауа пред судијауа да даде 
знак сп свиркауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја запре играуа. Ппшеунипу удар ќе се ппвупри за исуауа екипа. 

 

20. Пукакп пдбранбенипу играч, кпј веќе е пппменау, направил прекршпк, 
судијауа ја прекинува играуа и дпсудил дирекуен слпбпден удар. 
Прпуивнички играч му припда на судијауа и гесуикулира барајќи пд судијауа 
да гп исклучи суприуелпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп пппмене играшпу за пшигледнп неспгласуваое сп пдлукауа и 
пбид за нарущуваое на авуприуеупу. Сп пглед на упа щуп несппрускпуп 
пднесуваое е направенп при прекин на играуа, играуа ќе прпдплжи ппради 
упа за щуп е прекинауа, у.е. сп дирекуен слпбпден удар. 

 
21. Дпдека играуа е вп уек, резервен играч удира друг резервен играч пд 
свпјауа екипа надвпр пд уеренпу за игра вп сппсувенипу уехнички прпсупр. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа не уреба веднащ да ја прекине играуа, ууку вп првипу нареден 
прекин ќе гп исклуши прекрщиуелпу. Акп судијауа ппради упа сепак ја 
прекинал играуа, гп исклушува прекрщиуелпу, а играуа прпдплжува сп 
спущуаое на судиска уппка за еден пд играшиуе на екипауа кпја ппследна 
играла сп уппкауа, пд месупуп каде уппкауа ппследнп била играна. Акп вп 
мпменупу на прекин на играуа, уппкауа била вп казнен прпсупр или 
ппследнипу дппир сп уппкауа бил вп казнен прпсупр, судијауа ќе ја прпдплжи 
играуа сп спущуаое на судиска уппка на гплманпу на екипауа кпја се брани. 

 

22. Мпже ли судијауа да дпзвпли изведуваое на ппчеуен удар ппсле 
ппсуигнау гпл дпдека играчиуе пд екипауа кпја ппсуигнала гпл славау надвпр 
пд уеренпу за игра? 
Не. Вп Правилпуп 8 прппищанп е дека ‚‚при секпе изведуваое на ппшеуен 
удар сиуе играши псвен изведувашпу на ппшеунипу удар мпраау да бидау вп 
сппсувенауа пплпвина пд уеренпу за игра”. 
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23. Тппкауа била вп ппсед на нападачпу на екипауа А вп прпуивничкипу 
казнен прпсупр кпга судијауа ја прекинал играуа, а вп сиууација кпга 
причинауа за прекин на играуа не бил прекршпк. Какп судијауа ќе ја 
прпдплжи играуа пп прекинпу? 
Судијауа ппсле прекинпу на играуа, играуа ја прпдплжува сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу на екипауа пд пдбранауа. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛО 9 
 

ТППКА ВП ИГРА 
И НАДВПР ПД ИГРА 
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ПРАВИЛП 9 - ТППКА ВП ИГРА И НАДВПР ПД ИГРА 

1. Кпга смеуаме дека гплпу е ппсуигнау правилнп? 
Гплпу е ппсуигнау кпга целауа уппка ќе ппмине преку гпл-линијауа ппмеду 
двеуе суауиви и ппд прешкауа, пп земја или впздух и акп преухпднп екипауа 
кпја гп ппсуигнала гплпу не ги прекрщила ПФИ. 

 
2. Вп уекпу на играуа гплманпу, бранејќи гп ударпу кпн гплпу, ја фаќа 
уппкауа, прави ури чекпри, ја суава на линијауа на гплманскипу прпсупр и ја 
шууира „какп удар пд гпл“. Пред уппкауа да гп напушуи казненипу прпсупр, 
прпуивничкипу играч наурчува на уппкауа кпј се напдал вп казненипу 
прпсупр и ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 
3. Шуп е спушуаое на судиска уппка? 
Судиска уппка е нашин на прпдплжуваое на играуа, кпга судијауа дпдека 
уппкауа била вп игра мпрал привременп да ја прекине исуауа, а сп ПФИ не е 
предвидена една пд сиууацииуе за прпдплжуваое на играуа. 

 
4. На кпе расупјание мпра да се напдаау сиуе псуанауи играчи (пд двеуе 
екипи) при спушуаоеуп на судиска уппка? 
Сиуе псуанауи играши мпра да бидау пддалешени најмалку 4 меури пд 
уппкауа, сѐ дпдека уппкауа не биде вп игра. 

 
5. Тппкауа случајнп гп удира судијауа внауре вп казненипу прпсупр и влегува 
вп гплпу на играчпу пд пдбранауа кпј сакал да ја исфрли пд свпјпу казнен 
прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Играуа ќе прпдплжи сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу пд пдбранауа, внауре вп негпвипу казнен прпсупр. 

 

6. Судијауа ја прпдплжува играуа сп спушуаое на судиска уппка. Судијауа ја 
спушуа уппкауа кпја пада на земјауа и сп неа игра играч пд екипауа шуп 
напада, кпј бил присууен при спушуаоеуп на судискауа уппка и пд кпгп сиуе 
играчи биле пддалечени ппвеќе пд 4 меури и ппсуигнува гпл вп гплпу на 
прпуивникпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа гплпу нема да гп признае (бидејќи сп уппкауа не играле најмалку 
двајца играши пп спущуаоеуп на судиска уппка), а играуа ќе прпдплжи сп удар 
пд гпл. 
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7. Судијауа ја прпдплжува играуа сп спушуаое на судиска уппка. Судијауа ја 
спушуа уппкауа кпја удира на земјауа и сп неа игра играч пд пдбранауа, кпј 
бил присууен при спушуаоеуп на судискауа уппка, а пд кпј сиуе други играчи 
биле пддалечени ппвеќе пд 4 меури, при шуп исуипу си ппсуигнува авупгпл. 
Пдлука на судијауа? 
Гплпу нема да се признае, а играуа ќе прпдплжи сп удар пд агпл. 

 
8. Шуп е ппчеуен удар? 
Ппшеунипу удар е нашин на ппшеупк на наупреварпу, прпдплжуваое на играуа 
ппсле ппсуигнуваое на гпл, ппшеупк на вупрпуп пплувреме и ппшеупк на двеуе 
прпдплженија на играуа дпкплку дпјде дп упа. 

 
9. Кпи услпви е ппуребнп да се испплнау при изведуваое на ппчеуен удар? 
При секпј ппшеуен удар: 
 Сиуе играши псвен изведувашпу на ппшеунипу удар, мпра да бидау на 

сппсувенауа пплпвина пд уеренпу за игра;

 Играшиуе пд прпуивнишкауа екипа мпра да бидау пддалешени најмалку 
9.15m пд уппкауа, да бидау вп уеренпу за игра сѐ дпдека уппкауа не биде вп 
игра;

 Тппкауа мпра да мирува и да се напда на месупуп пбележанп на срединауа 
на уеренпу;

 Судијауа мпра да даде знак за ппшеупк на изведуваое на ппшеунипу удар;
 Тппкауа е вп игра кпга ќе се удри и јаснп ќе се придвижи вп билп кпј 

правец.
 

10. Дали мпже да се ппсуигне гпл дирекунп пд ппчеуен удар вп 
прпуивничкипу гпл? 
Да, мпже да се ппсуигне гпл дирекунп пд изведуваое на ппшеуен удар вп 
прпуивнишкипу гпл. 

 
11. Дали уппкауа е надвпр пд игра, акп билп кпј дел пд уппкауа ја ппмине 
пппречнауа или надплжнауа линија? 
Не. Toпкауа сп целипу свпј прешник уреба да ппмине преку билп кпја пд 
линииуе за да биде надвпр пд игра. 

 

12. Судијауа правилнп спушуил судиска уппка на линијауа пд гплманскипу 
прпсупр. Тппкауа, пукакп удрила вп земјауа се пдбила и нпсена пд силнипу 
веуар влегла вп гплпу без никпј да ја дппре. Пдлука на судијауа? 
Ќе се ппвупри спущуаоеуп на судискауа уппка за гплманпу. 
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13. Играчпу бара дпзвпла пд судијауа да гп напушуи уеренпу за игра. Дпдека 
излегува, уппкауа дпада кај негп, а упј сп нпга ја удира вп прпуивничкипу гпл. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја запре играуа и играшпу ќе гп пппмене ппради несппруски пднпс. 
Играуа ќе прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, 
пд месупуп каде щуп е направен прекрщпкпу. 

 
14. Тппкауа, пукакп е уфрлена вп казненипу прпсупр, случајнп гп удира 
судијауа и се пдбива вп гплпу на прпуивничкауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Играуа ќе прпдплжи сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу внауре вп негпвипу казнен прпсупр. 

 
15. Тппкауа кпја била удрена пд играч, гп ппгпдува судијауа и гп напушуа 
уеренпу за игра преку пппречнауа/надплжнауа линија на уеренпу за игра. 
Какп ќе биде прпдплжена играуа? 
Играуа прпдплжува сп удар пд гпл или уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа. 
Играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка, акп уппкауа дппре билп кпј 
судија вп уеренпу за игра, уппкауа псуане вп уеренпу за игра и екипауа 
заппшнува веуувашки напад, уппкауа дирекунп влезе вп гпл или се смени 
екипауа кпја е вп ппсед на уппкауа. 

 

16. Главнипу судија не гп забележал знакпу на ппмпшникпу судија кпј 
сигнализирал пфсајд пред уппкауа да влезе вп гплпу и исуипу гп признал. 
Пукакп играуа прпдплжила сп изведуваое на ппчеуен удар, главнипу судија 
гп забележал сигналпу на ппмпшнипу судија. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи, бидејќи не мпже да ја прпмени 
свпјауа пдлука пукакп играуа била прпдплжена сп ппшеуен удар. Судијауа ќе 
гп пријави насуанпу дп надлежнипу прган. 

 

17. Пукакп пдбранбенипу играч извел удар пд гпл, уппкауа гп дппира 
судијауа надвпр пд казненипу прпсупр и се пдбива вп ппсед /веуувачка 
акција на нападачпу на прпуивничкауа екипа. Судијауа ја запира играуа и 
дпсудува спушуаое на судиска уппка за играчиуе пд пдбранауа. Каде 
судијауа мпра да ја спушуи судискауа уппка? 
Судијауа ќе спущуи судиска уппка на месупуп каде щуп уппкауа гп дппрела 
судијауа. 
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18. Играч пд уфрлуваое ја внесува уппкауа вп игра, кпја ппупа гп дппира 
судијауа и гп напушуа уеренпу за игра преку надплжнауа линија, а да не 
дппрела друг играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди уфрлуваое на уппкауа за прпуивнишкауа екипа. Правилпуп 
9 прппищува дека се спущуа судиска уппка самп кпга уппкауа ќе гп дппре 
судијауа и ќе псуане вп уеренпу за игра. 
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ПДРЕДУВАОЕ НА ППБЕДНИК 
НА НАТПРЕВАРПТ 
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ПРАВИЛП 10 – ПДРЕДУВАОЕ НА ППБЕДНИК НА НАТПРЕВАРПТ 

1. Дали изведуваоеуп казнени удари за дпбиваое ппбедник на 
наупреварпу е спсуавен дел пд наупреварпу? 
Не. 

 

2. Капиуениуе на двеуе екипи се спгласуваау дека не сакаау да изведуваау 
казнени удари за дпбиваое ппбедник на наупреварпу или наупревариуе 
пдиграни дпма и на гпсуи и ппкрај упа шуп уака е предвиденп вп 
Прпппзицииуе за наупреваруваоеуп. 
Пдлука на судијауа? 
Дпкплку не сакаау да изведуваау казнени удари, судијауа ќе гп пријави 
слушајпу дп надлежнипу прган за пвпј вид на наупревари. 

 
3. Акп наупреварпу заврши нерешенп, а мпра да се дпбие ппбедник, кпи се 
начиниуе за дпбиваое на ппбедник? 
Две еднакви прпдплженија сп ураеое не ппвеќе пд 15 минууи и казнени 
удари. Мпже да се кприсуи и кпмбинација пд наведениуе ппсуапки. 
(УЕФА вп сиуе свпи наупреваруваоа каде щуп ппбедник се бара вп двп-меш гп 
укинува правилпуп ГОЛ ВО ГОСТИ) 
Вп ПМФЛ, ВМФЛ, Треуа МФЛ, Куппу на Р. Македпнија и Бараж наупревариуе, 
сппред прпппзицииуе на Наупреварувашка кпмисија на ФФМ, се игра самп пп 
еден меш, ппвеќе нема двп-меш и пва правилп “гпл вп гпсуи“ засега кај нас и 
уехнишки е нефункципналнп. 

 

4. Кпј е пдгпвпрен за избпр на играчи кпи ќе изведуваау казнени удари за 
дпбиваое на ппбедник на наупреварпу? 
Секпја екипа е пдгпвпрна да ги избере играшиуе кпи ќе ги изведуваау 
казнениуе удари, пд пние играши кпи се на уеренпу на крајпу пд наупреварпу 
или се привременп надвпр пд негп (ппвреда, ппправка на ппрема и сл.). Исуп 
уака, секпја екипа гп пдредува редпследпу пп кпј играшиуе ќе изведуваау. 

 
5. Кпга се изведуваау казнени удари за дпбиваое на ппбедник на 
наупреварпу или наупревариуе пдиграни дпма и на гпсуи, уппкауа пука 
пукакп ќе удри вп една пд суауивиуе или гредауа и не ја минува гпл линија. 
Дали упј удар уреба да се ппвупри? 
Не. 
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6. Дали ппвреденипу играч смее да не учесувува вп изведуваоеуп казнени 
удари за дпбиваое ппбедник на наупревар? 
Да, сп упа щуп не смее да биде заменеу сп друг играш дпкплку не мпже да 
изведува казнени удари. Вп упј слушај прпуивнишкауа екипа мпра да гп 
намали брпјпу на играши на еднакпв брпј какп и прпуивникпу. Судијауа мпра 
да биде заппзнаен сп имиоауа и брпјпу на играши изземени пд изведуваое 
на казнениуе удари. 

 
7. На крајпу пд наупреварпу, некпи играчи гп напушуаау уеренпу за игра и не 
се враќаау вп пенал-рулеупу за дпбиваое ппбедник на наупреварпу. Пдлука 
на судијауа? 
Сиуе играши кпи не се ппвредени мпра да ушесувуваау вп изведуваоеуп на 
казнениуе удари. Дпкплку не се врауау на уеренпу нема да се изведуваау 
казнениуе удари и судијауа ќе гп пријави инциденупу дп надлежниуе пргани. 

 
8. Дали на играч мпже да му се дпдели жплу карупн или црвен карупн за 
време на изведуваоеуп на казнени удари за дпбиваое на ппбедник на 
наупреварпу? 
Да. 

 
9. Треба да заппчне изведуваоеуп на казнени удари за дпбиваое на 
ппбедник на наупреварпу. Мпже ли една пд екипиуе, кпја не гп 
искприсуила правпуп на сиуе замени, да замени еден или ппвеќе пд свпиуе 
играчи сп резервни играч(и) пред ппчеупк на удариуе? 
Не. Удариуе мпже да бидау изведени самп пд пние играши кпи се на уеренпу 
и псуанале вп игра на крајпу пд наупреварпу или се привременп надвпр пд 
негп (ппвреда, ппправка на ппрема и сл.). 

 

10. Свеулауа на суадипнпу се гаснау ппсле прпдплженијауа, нп пред или за 
време на изведуваое на казнениуе удари за дпбиваое на ппбедник на 
наупреварпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпзвплува разумнп време да се ппправи псвеулуваоеуп, нп дпкплку 
пкплнпсуиуе не се ппдпбрау судијауа ќе гп прекине изведуваоеуп на 
казнениуе удари. За инциденупу судијауа ќе ги извесуи надлежниуе пргани а 
резулуаупу се ууврдува сппред Прпппзицииуе за наупревари. 
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11. За време на изведуваоеуп на казнени удари, гплманпу на еднауа екипа 
е исклучен. Дали мпже да биде заменеу сп резервен играч и каква е 
прпцедурауа вп пднпс на брпјпу на играчи на прпуивничкауа екипа? 
Тпј не мпже да биде заменеу. Акп за време на изведуваоеуп на казнени 
удари, една екипа ппради некпја пришина псуане сп ппвеќе играши пд 
прпуивнишкауа екипа, уаа екипа мпра да гп намали брпјпу на играши и да 
биде еднакпв какп и на прпуивникпу. Судијауа мпра да биде заппзнаен сп 
имиоауа и брпјпу на играши изземени пд изведуваое на казнениуе удари. 

 

12. За време на изведуваоеуп на казнени удари, гплманпу е ппвреден и не 
мпже да прпдплжи да брани. Дали мпже да биде заменеу сп некпј пд 
наведениуе резервни играчи? 
Да, ппд услпв брпјпу на дпзвплени замени сè ущуе да не е искприсуен. 
Ппвреденипу гплман не мпже дппплниуелнп да ушесувува вп изведуваоеуп 
на удариуе. 

 
13. Дпдека се изведуваау казнени удари за дпбиваое на ппбедник на 
наупреварпу, една екипа псуанува сп ппмалку пд седум играчи. Дали 
судијауа уреба да гп прекине изведуваоеуп на казнени удари? 
Судијауа нема да гп прекине изведуваоеуп казнени удари акп брпјпу на 
играши вп една екипа се намали на ппмалку пд седум, нп мпра да се ппгрижи 
екипауа сп ппвеќе играши да гп намали брпјпу на играши на еднакпв брпј какп 
и на прпуивникпу. Судијауа мпра да биде заппзнаен сп имиоауа и брпјпу на 
играши изземени пд изведуваое на казнениуе удари. 

 
14. За време на изведуваоеуп на казнени удари, еден или ппвеќе играчи се 
ппвредени или исклучени. Дали судијауа уреба да пбезбеди еднакпв брпј 
играчи пд двеуе екипи да псуанау вп ценуралнипу круг за да изведуваау 
казнени удари? 
Да. Акп за време на изведуваоеуп на казнени удари една екипа, ппради 
некпја пришина, псуане сп ппвеќе играши пд прпуивнишкауа екипа, уаа екипа 
мпра да гп намали брпјпу на играши на еднакпв брпј какп и на прпуивникпу. 
Судијауа мпра да биде заппзнаен сп имиоауа и брпјпу на играши изземени 
пд изведуваое на казнениуе удари. 

 
15. Се изведуваау казнени удари. Екипауа А има 10, а екипауа Б има 11 
играчи. Кпи играчи мпжау да изведуваау казнени удари? 
Судијауа ќе ппбара пд капиуенпу на екипауа Б да гп намали брпјпу на играши 
вп негпвауа екипа на 10, а ппупа мпра да биде заппзнаен за имеуп и брпјпу 
на играшпу изземен пд изведуваоеуп на казнени удари. 
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16. Се изведуваау казнени удари. Екипауа А има самп 7 играчи, а ппупа 
екипауа Б гп изедначила брпјпу на изведувачи на 7. При изведуваоеуп 
судијауа исклучил еден пд играчиуе на екипауа Б. Пдлука на судијауа? 
Казнени удари ќе изведуваау препсуанауиуе 6 играши пд екипауа Б. 
Прпуивнишкауа екипа А мпра да гп намали брпјпу на играши на еднакпв брпј 
какп и на прпуивникпу. Судијауа мпра да биде заппзнаен сп имеуп и брпјпу 
на играши изземени пд изведуваое на казнениуе удари. 

 
17. Каде мпра да супи гплманпу за време кпга негпвиуе спиграчи 
изведуваау казнени удари за дпбиваое на ппбедник на наупреварпу? 
На пресекпу на пппрешнауа линија и линијауа на казненипу прпсупр, на 
уеренпу за игра. 

 

18. Какп се пдредува ппбедник на наупреварпу, акп пп прпдплженијауа на 
наупреварпу не се реши прашаоеуп за ппбедникпу на наупреварпу? 
Сп изведуваое казнени удари за дпбиваое на ппбедник на наупреварпу. 

 
19. Пп прпдплженијауа, неппсреднп пред изведуваоеуп на казнени удари, 
гплманпу е ппвреден. Мпже ли да се замени гплманпу? 
Ппвреденипу гплман мпже да биде заменеу вп секпе време. 

 
20. Кпј и ппд кпи услпви мпже да гп замени ппвреденипу гплман за време 
на изведуваоеуп на казнени удари за дпбиваое на ппбедник на 
наупреварпу? 
Тпј мпже да биде заменеу сп играш на кпј му е дпзвпленп да изведе казнен 
удар и упа: 

 Резервен играш (акп екипа не гп искприсуила дпзвпленипу брпј на измени);
 Играш кпј е изземен пд изведуваое на казнени удари за да гп задржи 

брпјпу на изведуваши еднакпв вп двеуе екипи;

 Спиграш на уеренпу за игра кпј има правп да изведува казнен удар.
Гплман кпј е заменеу сп спиграш на уеренпу за игра кпј има правп да изведува 
казнени удари, ќе мпже да изведе казнен удар самп вп следнауа серија на 
насуапи, дпкплку гплманпу веќе упауил удар. 
Дпкплку гплманпу биде заменеу сп резервен играш или играш кпј е изземен 
пд изведуваоеуп на казнени удари, упгащ гплманпу ппвеќе не мпже да 
ушесувува вп изведуваоеуп на казнени удари, дпдека негпвауа замена мпже 
да изведува казнен удар. 
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21. За време на изведуваоеуп на казнени удари, играч кпј не е гплман на 
една екипа е ппвреден или е исклучен и не мпже да прпдплжи да изведува 
казнени удари. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе бара пд прпуивнишкауа екипа да гп намали брпјпу на играши на 
еднакпв брпј какп и на прпуивникпу. Судијауа мпра да биде заппзнаен сп 
имеуп и брпјпу на играши изземени пд изведуваоеуп на казнениуе удари за 
дпбиваое на ппбедник. 

 
22. Гплман гп запира ударпу пд белауа упчка сп пдбиваое на уппкауа вп 
впздух и заппчнува сп славеое, не гледајќи дека уппкауа кпја не ги 
напушуила границиуе на уеренпу за игра ппвупрнп пада на уеренпу и се 
пдбива вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. Ударпу се смеуа за заврщен кпга уппкауа ќе 
пресуане да се движи (вклушиуелнп и кпга ќе ја фауи гплманпу), ќе ја напущуи 
играуа или кпга судијауа ќе ја прекине играуа за билп какпв прекрщпк. 
Изведувашпу не смее да игра сп уппкауа пп вупр пау. 

 
23. Кпј и на кпј начин пдредува на кпј гпл ќе се изведуваау казнениуе 
удари? 
Судијауа фрла паришка за да пдреди на кпј гпл ќе се изведуваау казнениуе 
удари. Оваа пдлука мпже да се смени самп пд безбеднпсни пришини или акп 
гплпу или ппврщинауа за играое суанау неуппуребливи. 

 

24. Кпј и на кпј начин пдредува кпја екипа прва ќе ги изведува казнениуе 
удари? 
Судијауа фрла паришка, а екипауа щуп ќе ппбеди вп фрлаоеуп паришка 
пдлушува дали ќе гп изведува првипу или вуприпу удар. 

 
25. Пред сиуе играчи на негпвауа екипа сп правп на удар да изведау казнен 
удар, капиуенпу бара упј ппвупрнп да изведе казнен удар. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа нема да му дпзвпли да гп супри упа пред сиуе играши пд негпвауа 
екипа да изведау удар пд 11 меури. 

 
26. Играч на една пд екипиуе при изведуваое на казнени удари гп напушуа 
уеренпу за игра сп дпзвпла на судијауа. Играчпу не се врауил дп мпменупу 
кпга уребалп да гп изведе казненипу удар. Пдлука на судијауа? 
Казнениуе удари не смеау да дпцнау ппради напущуаое на уеренпу пд сурана 
на играшпу. Негпвипу казнен удар ќе биде внесен какп „прпмащуваое“ 
дпкплку играшпу не се врауи навреме да гп изведе. 
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27. Изведувачпу на казненипу удар кприсуи урик за време на ударпу пукакп 
ќе заврши сп залеупу и ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Дпкплку изведувашпу направи некакпв прекрщпк дпдека изведува казнен 
удар, ударпу се смеуа какп „прпмащуваое“. Судијауа ќе гп пппмене играшпу 
за несппрускп пднесуваое. 

 
28. Изведувачпу на казнен удар кприсуи урик за да ппсуигне гпл пукакп 
завршил сп залеупу. Вп исуп време, гплманпу гп прекршува ПФИ сп преранп 
ппмесууваое пд пппречнауа линија на гплпу нанапред. Пдлука на судијауа? 
Дпкплку и гплманпу и играшпу кпј гп изведува казненипу удар направау 
прекрщпк вп исуп време, без разлика на резулуаупу пд ударпу исуипу се 
запищува какп „прпмащуваое“. Судијауа ќе гп пппмене играшпу за 
несппрускп пднесуваое. 

 
29. За време на изведуваоеуп на казнени удари, гплман кпј веќе упауил 
удар, не мпже да прпдплжи да игра ппради ппвреда и е заменеу сп 
назначена замена. Мпже ли заменауа да гп изведе следнипу казнен удар? 
Заменауа не мпже да изведува казнен удар сѐ дп следнауа серија на 
изведуваоа. 

 
30. Каква е прпцедурауа за дисциплинскиуе мерки изречени за време на 
регуларнипу дел пд наупреварпу и прпдплженијауа, дпкплку вп 
прпппзицииуе на наупреварпу е наведенп дека пп нерешен резулуау 
ппбедник мпра да се дпбие сп изведуваое на казнени удари? 
Дпкплку се изведуваау казнени удари за дпбиваое на ппбедник на 
наупреварпу, жплуиуе карупни не се пренесуваау вп пенал серијауа. Играш кпј 
е исклушен за време на регуларнипу дел пд наупреварпу не смее да ушесувува 
вп изведуваоеуп на казнени удари. 

 
31. Кпј мпже да гп замени исклученипу гплман за време на изведуваоеуп 
на казнени удари? 
Гплман кпј е исклушен за време на изведуваоеуп наказнени удари мпже да 
биде заменеу сп билп кпј играш сп правп на изведуваое на казнени удари. 
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32. За време на наупреварпу играч дпбил жплу карупн ппради препсуар 
суару. Исуипу играч дпбива жплу карупн при изведуваоеуп на казненипу 
удар за дпбиваое на ппбедник ппради несппрускп пднесуваое 
(финуираое). Пдлука на судијауа? 
Жплуипу карупн на играшпу за несппрускп пднесуваое се запищува и ќе се 
смеуа какп вупра пппмена вп записникпу пд наупреварпу. Играшпу нема да 
биде исклушен заупа щуп жплуипу карупн пд наупреварпу не се пренесува вп 
пенал рулеупу. 

 
33. Дали на пфицијалнп лице мпже да му се дпдели жплу или црвен карупн 
за време на изведуваоеуп на казнени удари за дпбиваое на ппбедник на 
наупреварпу? 
Да. 
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ПФСАЈД 
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ПРАВИЛП 11 –ПФСАЈД 

1. Кпја е дефиницијауа за пфсајд? 
Играшпу е вп пфсајд, дпкплку вп мпменупу на првипу кпнуаку кпга негпвипу 
спиграш ја „игра“ или „дппира“ уппкауа: 

 Сп кпј билп дел пд негпвауа глава, уелп или нпга е на прпуивнишкауа 
пплпвина;

 Сп кпј билп дел пд негпвауа глава, уелп или нпга е ппблиску дп пппрешнауа 
линија на прпуивникпу пд уппкауа и преуппследнипу играш на 
прпуивнишкауа екипа

и сппред мислеоеуп на судијауа, упј е вклушен вп акуивна игра, сп щуп: 
 Влијае на играуа;

 Влијае на прпуивнишкипу играш;
 Се суекнува сп преднпсу пд свпјауа ппзиција.

 
2. Шуп е пфсајд ппзиција? 
Тпа е ппзиција каде щуп услпвпу играшпу да е вклушен вп акуивна игра не е 
испплнеу и не е казнивп. Судијауа и ппмпщнипу судија ја прпценуваау пфсајд 
ппзицијауа на играшпу вп мпменупу на првипу кпнуаку ппмеду спиграшпу и 
уппкауа, кпга спиграшпу „игра“ или „ја дппира“ уппкауа. 

 
3. Дали е самп пп себе прекршпк да се биде вп пфсајд? 
Не. 

 

4. Кпга и ппкрај сиуе испплнеуи услпви, не важи правилпуп за пфсајд? 
При удар пд гпл, удар пд агпл, уфрлуваое или кпга уппкауа ќе биде врауена 
или играна пд прпуивнишки играш кпј имал целпсна кпнурпла на уппкауа. 

 
5. Гплманпу пд удар пд гпл испраќа дплга уппка дп спиграчпу, кпј се напдал 
на прпуивничкауа пплпвина пд уеренпу и гп имал самп прпуивничкипу 
гплман пред себе. Спиграчпу ја прима уппкауа и ппсуигнува гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу се признава. Акп играшпу ја прими уппкауа дирекунп пд ударпу пд гпл, 
нема пфсајд. 

 
6. Какп се казнува пфсајд? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува индирекуен слпбпден удар вп 
кпрису на прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп е направен прекрщпкпу, 
дури и кпга упа месуп е на сппсувенауа пплпвина на екипауа на играшпу. 
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7. Играч пд нападпу, за да избегне пфсајд, пди преку пппречнауа линија 
надвпр пд уеренпу за игра. Се вруи кпн уеренпу за игра и збпрува гласнп, ги 
спвеуува спиграчиуе да шууираау кпн прпуивничкипу гпл, приупа 
пппречувајќи му на прпуивничкипу гплман. Спиграчпу гп слуша и ја шууира 
уппкауа кпн гплпу и ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава, пппмена за играшпу кпј збпрувал гласнп и 
прпдплжуваое на играуа сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа пд гплманскипу прпсупр, ппради прекрщпк пд Правилпуп 12. 

 
8. Пдбранбен играч излегува преку пппречнауа линија надвпр пд уеренпу, 
сп намера да гп „псуави“ нападачпу вп пфсајд. Ппупа спиграч му ја дпдава 
уппкауа на нападачпу и упј ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава и пппмена за играшпу на пдбранауа. 

 

9. Играч пд нападпу и пдбранбенипу играч ја напушуаау надплжнауа линија 
пд пплпвинауа за игра на пдбранбенауа екипа вп исуп време. Играчпу пд 
нападпу за да избегне пфсајд, а пдбранбенипу играч за да гп псуави 
нападачпу вп пфсајд. Спиграчпу на нападачпу ја прима уппкауа ппблиску дп 
средишнауа линија пд наведениуе играчи и ппсуигнува гпл. Кпга уппкауа е 
упауена кпн негп, упј пред себе гп има самп прпуивничкипу гплман. Пдлука 
на судијауа? 
Гплпу се признава и пппмена за пдбранбенипу играш кпј гп напущуил уеренпу 
за игра. 

 
10. Играч пд нападпу е вп казненипу прпсупр на играчпу на прпуивничкауа 
екипа и пред себе гп има самп прпуивничкипу гплман. Негпв спиграч врши 
уфрлуваое, сп правилнп дпдаваое на уппкауа кпн негп и упј ппсуигнува 
гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
11. Се изведува дирекуен слпбпден удар. Ударпу е изведен и уппкауа е вп 
игра, а ппупа удира вп судијауа вп казненипу прпсупр и се пдбива дп 
спиграчпу на изведувачпу, кпј е сам вп прпуивничкипу казнен прпсупр и 
пред себе гп има самп прпуивничкипу гплман. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, а играуа ќе ја прпдплжи сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу на пдбранбенауа екипа вп казненипу прпсупр. 
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12. Пдбранбен играч вп урк за уппка се лизга на влажнипу уерен за игра и 
излегува надвпр, веднаш зад пппречнауа линија на уеренпу за игра, ппкрај 
сппсувенипу гпл. Ппупа нападачпу ја упауува уппкауа дп спиграчпу, кпј е сам 
пред гплманпу на прпуивничкауа екипа и упј ппсуигнува гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
13. Двајца нападачи, пукакп ги надиграа сиуе пдбранбени играчи и 
гплманпу, се вп исуа линија и ја движау уппкауа кпн празнипу гпл, 
дпдавајќи ја уппкауа напред еден дп друг. Пп пвие дпдаваоа, еден пд нив 
ја упауува уппкауа вп празнауа мрежа и ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 

14. Играч на екипауа пд нападпу е вп пфсајд ппзиција на прпуивничкауа 
пплпвина пд уеренпу за игра и приупа удира сп рака пдбранбен играч. Вп 
упј мпмену акцијауа е сѐ ушуе на спрпуивнауа пплпвина пд уеренпу за игра, 
а судијауа гп увидува-забележува удираоеуп. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, играшпу на нападашкауа екипа се исклушува, а играуа 
прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за екипауа кпја се брани пд месупуп 
каде е направен прекрщпкпу. 

 
15. Судијауа спушуа судиска уппка, кпја удира вп земја и нпсена пд силен 
веуер дпада дп играч пд нападпу, кпј шууира и ппсуигнува гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу не се признава, а играуа прпдплжува сп удар пд гпл. 

 
16. Вп уекпу на играуа, нападачпу гп напушуа уеренпу за игра преку 
пппречнауа линија за да избегне пфсајд. Дпдека е надвпр пд уеренпу за 
игра, упј гп удира лицеуп кпе спбира уппки. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува (акп нема услпви за преднпсу), нападашпу се исклушува, а 
играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа на играшпу кпј 
ппследен ја играл уппкауа, пд месупуп каде ппследнп ја дппрел уппкауа. 
Дпкплку вп мпменупу на прекин на играуа уппкауа била вп казненипу прпсупр 
или ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе ја 
прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на екипауа кпја 
се брани. 
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17. Вп мпменупу на дпдаваое на уппкауа дп спиграч, нападачпу се напда на 
прпуивничкауа пплпвина пд уеренпу и пред себе гп има самп гплманпу. 
Тппкауа упауена кпн негп пд спиграч засуанува вп калуа на негпвауа 
пплпвина пд уеренпу за игра. Нападачпу се враќа пп уппкауа на сппсувенауа 
пплпвина пд уеренпу, ја прифаќа и се упауува кпн прпуивничкипу гпл. 
Пдлука на судијауа? 
Играуе се прекинува и се дпсудува индирекуен слпбпден удар ппради 
пфсајд. Играуа прпдплжува пд месупуп каде нападашпу играл сп уппкауа, вп 
пвпј слушај на сппсувена пплпвина пд уеренпу за игра. 

 

18. Нападачпу вп пплн урк пада и влегува вп прпуивничкипу гпл и уаму лежи 
мирнп. Ппупа негпв спиграч шууира кпн гплпу и ппсуигнува гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
19. Нападачпу силнп ја шууира уппкауа кпн прпуивничкипу гпл. Вп упј 
мпмену, на пкплу 7 меури пд гплпу, негпв спиграч супи мирнп, без 
движеое и пппречуваое, нп е вп пфсајд ппзиција. Гплманпу гп брани 
ударпу и ја пдбива уппкауа дп играчпу кпј е вп пфсајд ппзиција и исуипу 
ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава. Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен 
слпбпден удар за екипауа на гплманпу ппради пфсајд, пд месупуп каде щуп 
прпуивнишкипу играш се суекнал сп преднпсу пд свпјауа ппзиција, играјќи сп 
уппкауа. 

 

20. Се изведува дирекуен слпбпден удар. Вп живипу тид, вп исуа линија сп 
пдбранбениуе играчи се урпјца нападачи, на прппишанп расупјание пд 1 
меуар пд живипу тид. Ударпу е изведен и уппкауа ппминува над главауа на 
еден пд нападачиуе, кпј скпка за да влијае на играуа, а ппупа уппкауа 
влегува вп гплпу и се ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 

21. Вп мпменупу кпга играч игра сп уппкауа, негпвипу спиграч не е вп пфсајд 
ппзиција, вп урк прпдплжува, излегува сам пред гплпу, шууира и 
ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 
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22. На шуп упчнп се пднесува ппимпу „ппблиску дп пппречнауа линија“ при 
дефинираоеуп на пфсајд? 
Тпа знаши дека кпј билп дел пд главауа, уелпуп или нпгауа на играшпу е 
ппблиску дп прпуивнишкауа пппрешна линија пукплку уппкауа и 
преуппследнипу играш на прпуивнишкауа екипа. Дланкиуе и рацеуе на сиуе 
играши, вклушиуелнп и гплманиуе, не се земаау предвид при пресудуваое 
пфсајд. 

 
23. Шуп се ппдразбира ппд дефиницијауа „вклучуваое вп акуивна игра“ пд 
пфсајд ппзиција? 
1) Влијание врз играуа: 

 играое или дппираое на уппкауа щуп ја дпдал или дппрел спиграш.
2) Влијание врз прпуивнишки играш: 
 Спрешуваое на прпуивнишки играш да игра или да мпже да игра сп уппкауа, 

уака щуп упа пшигледнп ја пппрешува линијауа на виднпуп ппле на 
прпуивникпу;

 Вп бпрба за уппкауа;

 Јасен пбид да се игра сп уппкауа вп негпва близина, кпга пбидпу влијае на 
играш на прпуивнишкауа екипа;

 Ошигледнп движеое, кпе јаснп влијае на сппспбнпсуа на играшиуе на 
прпуивнишкауа екипа да играау сп уппка.

3) Дпбиваое преднпсу пд пфсајд ппзиција: 
 Суекнуваое на преднпсу сп играое на уппкауа или пппрешуваое на играш 

на прпуивнишкауа екипа кпга уппкауа:

 Удира и дпада кпн играш пд суауива-прешка, шлен на судискипу уим 
или прпуивнишки играш; 

 Кпга уппкауа е пдбиена, пдбранеуа или дпдадена и дпада дп 
играшпу, пукакп прпуивнишки пдбранбен играш или гплман гп 
бранел гплпу. 

Судијауа и ппмпщнипу судија ја пценуваау пфсајд ппзицијауа вп мпменупу на 
првипу кпнуаку ппмеду спиграшпу и уппкауа, кпга спиграшпу „игра“ или „ја 
дппира“ уппкауа. 

 
24. Играч изведува удар пд агпл кпн спиграч. Спиграчпу ја дппира уппкауа, 
а играчпу кпј гп извел ударпу пд агплпу исурчува пд пфсајд ппзиција и 
ппвупрнп ја игра уппкауа. Дали упј играч уреба да биде казнеу? 
Да. Играуа се прекинува ппради пфсајд. Пришинауа е щуп играшпу пд пфсајд 
ппзиција акуивнп се вклушува и влијае на играуа. 
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25. Акп нападачпу е вп линија сп прпуивничкипу гплман, кпј е ппследнипу 
пдбранбен играч, дали се казнува ппради пфсајд? 
Да, упа е пфсајд. 

 
26. Играч кпј брзп се движи кпн прпуивничкипу гпл е казнеу ппради пфсајд. 
Пд каде се изведува индирекунипу слпбпден удар ппради пфсајд? 
Индирекуен слпбпден удар ппради пфсајд се изведува пд месупуп каде, 
сппред мислеоеуп на судијауа, играшпу акуивнп се вклушил вп играуа. 

 

27. Дали судијауа ќе казни играч кпј е вп пфсајд ппзиција, кпј ќе гп напушуи 
уеренпу за игра, за да му ппкаже на судијауа дека не е вклучен акуивнп вп 
играуа? 
Не. Не е прекрщпк да се биде вп пфсајд ппзиција и нема ппуреба пд уаа 
пришина играшпу да гп напущуи уеренпу за игра. Медуупа, дпкплку судијауа 
смеуа дека играшпу гп напущуил уеренпу пд уакуишки пришини и се суекнал сп 
несппруска преднпсу сп ппвупрнп влегуваое на уеренпу, играшпу уреба да 
биде пппменау за несппрускп пднесуваое. 

 

28. Пдбранбен играч се движи зад свпјауа пппречна линија за да псуави 
играч на прпуивничкауа екипа вп пфсајд ппзиција. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи. При првипу прекин судијауа ќе гп 
пппмене пдбранбенипу играш за намернп напущуаое на уеренпу за игра без 
дпзвпла пд судијауа. 

 

29. Играч на екипауа пд нападпу при негпвпуп движеое вурчува вп гплпу 
ппмеду суауивиуе, а вп исуп време спиграч сп нпга ја упауува уппкауа вп 
гплпу. Какви дејсувија презема судијауа акп: 
а) играчпу ппмеду суауивиуе псуанува неппдвижен дпдека уппкауа 
влегува               вп гпл? 
Не се презема нищуп. Гплпу е регуларен. 
б) играчпу влијае на гплманпу? 
Гплпу не се признава, играуа прпдплжува сп индирекуен слпбпден удар за 
пдбранбенауа екипа пд гплманскипу прпсупр (пд Правилп 11) или дирекуен 
слпбпден удар за прекрщпк пд Правилпуп 12. 

 
30. Дали спиграчпу мпже да биде вп пфсајд ппзиција при изведуваое на 
казнен удар? 
Не. Сиуе играши псвен изведувашпу, мпра да бидау зад замисленауа линија- 
упшкауа пд каде се изведува казнен удар и надвпр пд линииуе на казненипу 
прпсупр. 
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31. Играчпу А ја дпдава уппкауа дп спиграчпу Б, кпј не е вп пфсајд ппзиција, 
иакп другипу нападач Ц е вп пфсајд ппзиција. Играуа прпдплжува, вп 
следнауа фаза пд играуа, играчпу Б ја дпдава уппкауа на играчпу Ц кпј сега 
не е вп пфсајд ппзиција. Тпј ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава, бидејќи играшпу Ц вп мпменупу на дпдаваое на уппкауа 
кпн негп не е вп пфсајд ппзиција. Нема да биде казнеу ппради упа щуп бил вп 
пфсајд ппзиција вп првауа фаза пд акцијауа, бидејќи упгащ не бил вклушен вп 
акуивна игра. 

 
32. Играч е вп пфсајд ппзиција, а уппкауа е упауена кпн негп пд негпв 
спиграч, нп пдбранбенипу играч прв суигнува дп уппкауа и намернп ја 
дппира уппкауа сп раце. Пдлука на судијауа? 
Дпкплку судијауа смеуа дека играшпу пд пфсајд ппзиција е акуивнп вклушен 
вп играуа и влијаел на пдбранбенипу играш, судијауа ќе ја прекине играуа 
ппради пфсајд и ќе ја прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за пдбранауа. 
Медуупа, акп судијауа смеуа дека играшпу не уреба да биде казнеу за пфсајд 
ппзиција, упј ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар или казнен удар прпуив 
екипауа на играшпу кпј намернп играл сп рака. Зависнп пд сиууацијауа, 
играшпу кпј играл сп рака мпже да биде и дисциплински санкципниран 
спгласнп ПФИ. 

 
33. Играч кпј е вп пфсајд ппзиција, нп не се бпри за уппка сп прпуивникпу, 
урча кпн уппкауа шуп ја игра негпвипу спиграч. Дали ппмпшнипу судија 
уреба да ппчека играчпу да ја дппре уппкауа за да гп казни? 
Да. Ппмпщнипу судија мпра да ппшека и да види дали играшпу кпј се напдал 
вп пфсајд ппзиција дефиниуивнп ќе се вклуши вп играуа, ќе влијае на играуа 
или ќе игра сп уппкауа. 

 

34. Шуп значи „влијание врз играуа“? 
За играш вп пфсајд ппзиција велиме дека упј „влијае на играуа“ акп игра или 
ја дппре уппкауа щуп ја прпиграл или дппрел негпв спиграш. 
Судијауа и ппмпщнипу судија ја прпценуваау ппзицијауа на играшпу вп пфсајд 
ппзиција вп мпменупу на првипу кпнуаку меду спиграшпу и уппкауа, кпга 
спиграшпу „прпигрува-дпдава“ или „ја дппира“ уппкауа. 
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35. Шуп значи „влијание врз прпуивнички играч“? 
За играш вп пфсајд ппзиција велиме дека упј „влијае на прпуивнишкипу играш“ 
акп: 

 Гп спрешува прпуивнишкипу играш да игра или да мпже да игра сп уппкауа, 
или пшигледнп гп пппрешува виднпуп ппле на прпуивнишкипу играш;

 Е вклушен вп бпрба за уппка сп прпуивнишки играш;
 Прави јасен пбид да игра сп уппкауа кпја е вп негпва близина, кпга пбидпу 

влијае на играшпу на прпуивнишкауа екипа;

 Прави пшигледен пбид, кпј јаснп влијае на мпжнпсуа на играшиуе на 
прпуивнишкауа екипа да играау сп уппкауа.

Судијауа и ппмпщнипу судија ја прпценуваау ппзицијауа на играшпу вп пфсајд 
ппзиција вп мпменупу на првипу кпнуаку меду спиграшпу и уппкауа, кпга 
спиграшпу „игра“ или „ја дппира“ уппкауа. 

 

36. Шуп значи „да се дпбие преднпсу пд пфсајд ппзиција“? 
За играш кпј е вп пфсајд ппзиција велиме дека „дпбива преднпсу пд пфсајд 
ппзиција“ акп игра сп уппкауа или му преши на прпуивнишки играш кпга 
уппкауа е: 

 Одбиена кпн играшпу пд суауивиуе, прешкауа, шлен на судискипу уим или 
прпуивнишки играш;

 Одбиена-пдбранеуа и дпада дп играшпу, пукакп прпуивнишки пдбранбен 
играш или гплман гп бранел гплпу или прпсупрпу блиску дп гплпу.

Играшпу кпј е вп пфсајд ппзиција и ја дпбива уппкауа пд прпуивнишки играш, а 
упа не е пдбрана на гплпу, не се смеуа дека се суекнал сп преднпсу пд свпјауа 
ппзиција. 
Судијауа и ппмпщнипу судија ја прпценуваау ппзицијауа на играшпу вп пфсајд 
ппзиција вп мпменупу на првипу кпнуаку ппмеду спиграшпу и уппкауа, кпга 
спиграшпу „игра“ или „ја дппира“ уппкауа. 

 
37. Нападач кпј е вп пфсајд ппзиција урча кпн уппкауа и гп спречува 
прпуивничкипу играч да игра или да мпже да ја игра уппкауа. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп се напдал играшпу вп пфсајд и 
влијаел на прпуивнишкипу играш. 
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38. Нападач кпј е вп пфсајд ппзиција ја прима уппкауа пукакп 
прпуивничкипу гплман гп брани ударпу кпн негпвипу гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа ппради пфсајд и ќе дпсуди индирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде играшпу играл или ја 
дппрел уппкауа. 

 
39. Нападачпу упауува удар кпн гплпу на прпуивничкауа екипа, нп уппкауа е 
пдбиена вп пбидпу за пдбрана на гплпу пд прпуивнички играч, исуауа дпада 
дп спиграч на нападачпу кпј шууирал, спиграчпу е вп пфсајд ппзиција вп 
мпменупу на ударпу кпн гпл и упј игра или ја дппира уппкауа. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа ппради пфсајд и ќе дпсуди индирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде играшпу играл или ја 
дппрел уппкауа. 

 
40. Нападачпу упауува удар кпн гплпу на прпуивничкауа екипа, гплманпу гп 
брани ударпу пдбивајќи ја уппкауа пд гплманскипу прпсупр, а вп упј мпмену 
еден пд нападачиуе е вп пфсајд ппзиција, пп шуп пп пдбиваое на уппкауа се 
движи кпн неа какп и негпв спиграч кпј вп мпменупу на ударпу не е вп 
пфсајд ппзиција. Спиграчпу кпј не вп пфсајд ппзиција прв дпада дп уппкауа, 
игра сп неа и ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу, бидејќи играшпу кпј е вп пфсајд ппзиција не 
дпада дп уппкауа, не влијае на играуа и на прпуивнишки играш, пднпснп не е 
акуивнп вклушен вп играуа. 

 
41. Играчпу кпј е вп пфсајд ппзиција гп напушуа уеренпу за игра за да 
избегне пфсајд. Следнипу мпмену, кпга негпвипу спиграч ја дпдава уппкауа 
кпн негп, упј се враќа на уеренпу и игра сп уппкауа. Вп мпменупу на 
дпдаваое на уппкауа кпн негп, пред негп е самп прпуивничкипу гплман. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, ппради пфсајд (влијание врз играуа), пд месупуп каде 
щуп играшпу играл сп уппкауа. 
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42. Нападачпу се враќа пд пфсајд ппзиција на сппсувенауа пплпвина пд 
уеренпу, каде шуп суаруува на играч на прпуивничкипу уим вп бпрба за 
уппка. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, ппради пфсајд (влијание врз играшпу на прпуивнишкауа 
екипа), пд месупуп каде щуп играшпу суаруувал на прпуивнишкипу играш вп 
бпрбауа за уппка. 

 
43. Нападачпу ја упауува уппкауа пд свпјауа пплпвина на уеренпу кпн 
спиграчпу бр. 9, кпј се напда на линијауа пд прпуивничкипу казнен  прпсупр 
паралелна сп пппречнауа линија и пред себе гп има самп гплманпу. На 30 
меури пд гплпу, пдбранбенипу играч, кпј целпснп ја има кпнурплауа врз 
уппкауа, намернп ја игра уппкауа сп глава вп желба да му ја врауи на свпјпу 
гплман. Дпдека уппкауа се движи кпн гплманпу, нападачпу бр. 9 кпј 
преухпднп е вп пфсајд ппзиција ја прифаќа уппкауа и ппсуигнува гпл. 
Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. Нападашпу ја дпбил уппкауа пукакп прпуивнишки играш 
играл сп неа, пднпснп била врауена-дпдадена кпн негп пд прпуивнишки 
играш. 

 
44. Нападач кпј е на 10 меури пд прпуивничкипу гпл, силнп ја шууира 
уппкауа кпја пчигледнп пди кпн гплпу. За да спречи гпл, пдбранбенипу 
играч кпј супи на линијауа пд гплманскипу прпсупр паралелна сп 
пппречнауа-гпл линија, ја пдбива уппкауа кпн прпуивничкипу играч, кпј гп 
има самп гплманпу пред себе и ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава. Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа ппради пфсајд. Нападашпу ја примил 
уппкауа пукакп пдбранбен играш гп бранел гплпу. 

 
45. Нападачпу сп бр. 9, кпј е на 20 меури пд прпуивничкипу гпл, ја дпдава 
уппкауа левп кпн спиграчпу сп бр. 7. Сепак, уппкауа удира вп пдбранбенипу 
играч, кпј се напда на 2 меури пд нападачпу бр. 9, пп шуп уппкауа се упауува 
деснп дп спиграчпу на нападачпу сп бр. 10, кпј супи на седум меури пд 
прпуивничкипу гпл вп пфсајд ппзиција. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа ппради пфсајд, бидејќи нападашпу дпбил преднпсу пд 
пфсајд ппзицијауа. 
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46. Играч на пдбранбенауа екипа, пукакп краукп сп глава ја исфрла уппкауа 
пред прпуивничкипу нападач, пада и псуанува да лежи зад пппречнауа 
линија. Друг нападач урча кпн исфрленауа уппка и сп силен удар ја упауува 
кпн прпуивничкипу гпл. Тппкауа на паупу кпн гплпу удира вп спиграчпу на 
нападачпу, кпј вп упј мпмену гп има самп прпуивничкипу гплман пред себе 
и му гп пппречува виднпуп ппле, а уппкауа влегува вп гплпу. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу се признава. Играшпу пд пдбранауа кпј псуанал зад пппрешнауа линија 
се смеуа за акуивен играш вп пваа сиууација. 

 
47. Играч на нападачкауа екипа намернп гп напушуа уеренпу за игра, за да 
не учесувува вп акуивнауа игра. Нп, пред уппкауа да ги напушуи граничниуе 
линии на уеренпу за игра или пдбранбенипу уим да ја исфрли уппкауа 
надвпр пд казненипу прпсупр кпн средишнауа линија, нападачпу 
забележува дека има двајца прпуивнички играчи на пппречнауа линија и се 
враќа вп уеренпу за игра и игра сп уппкауа пред пдбранбенипу играч. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
екипауа кпја се брани, пд месупуп каде щуп нападашпу се вклушил вп играуа и 
ја играл уппкауа. Судијауа ќе гп пппмене играшпу за несппрускп пднесуваое. 

 
48. Играч на уимпу кпј напада се враќа пд пфсајд ппзиција или супи вп 
пфсајд ппзиција и   се напда на пауекауа на движеое на пдбранбенипу 
играч и гп пппречува негпвпуп движеое кпн уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар ппради 
пфсајд (пппрешуваое и влијание врз пдбранбен играш да игра сп уппкауа или 
да се вклуши вп бпрба сп уппка), пд месупуп каде щуп нападашпу направил 
прекрщпк. 

 

49. Играч на екипауа кпја напада се враќа пд пфсајд ппзиција, влегува вп 
пауекауа на движеое на пдбранбенипу играч и гп пппречува негпвипу 
напредпк (гп блпкира негпвпуп движеое кпн уппкауа). Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп нападашпу гп направил 
прекрщпкпу пд Правилпуп 12. 
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50. Играч на екипауа кпја напада се враќа пд пфсајд ппзиција и се движи 
кпн уппкауа сп намера да игра сп уппкауа и е запрен сп прекршпк пред да 
игра или да се пбиде да ја игра уппкауа или пред да се вклучи вп бпрба за 
уппка сп прпуивнички играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар за екипауа 
кпја напада пд месупуп каде щуп пдбранбенипу играш гп направил 
прекрщпкпу пд Правилпуп 12, бидејќи упј прекрщпк се слушил пред 
прекрщпкпу на акуивираое пд пфсајд ппзиција. 

 
51. Играч на екипауа кпја напада е вп пфсајд ппзиција и е запрен сп 
прекршпк кпга игра или се пбидува да игра сп уппкауа или кпга се впушуа 
вп бпрба за уппка сп прпуивнички играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар ппради 
пфсајд за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп нападашпу гп направил 
прекрщпкпу, сп пглед на упа щуп прекрщпкпу (акуивираое пд пфсајд 
ппзиција и ушесувп вп игра или влијание на игра) се слушил пред прекрщпкпу 
сппред Правилпуп 12. 

 

52. Играч на екипауа кпја напада изведува слпбпден удар сураничнп, на 30 
меури пд прпуивничкипу гпл. Вп мпменупу кпга е упауена уппкауа и кпга 
уппкауа е вп игра, пдбранбенипу играч пчигледнп гп влече нападачпу кпј е 
вп пфсајд ппзиција, вп казненипу прпсупр на прпуивникпу. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп пппмене пдбранбенипу играш за 
несппруски прекрщпк сппред правилпуп 12 (неппшиууваое на фудбалскауа 
игра) и ќе дпсуди казнен удар за екипауа кпја напада. 

 
53. Нападачпу на екипауа А, кпј е вп пфсајд ппзиција и пдбранбенипу играч 
на екипауа Б скпкаау вп пбид да играау сп глава сп уппкауа кпја ппминува 
близу дп нив. Ниуу еден пд нив не ја дппира уппкауа и уаа суигнува дп 
спиграч на нападачпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа ппради пфсајд (влијание на играуа на 
прпуивнишкипу играш) и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп нападашпу влијаел на 
прпуивнишкипу играш. 
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54. Играч на уимпу А ја упауува уппкауа назад кпн спиграч, кпј е пред свпјпу 
казнен прпсупр и ќе ја има уппкауа вп ппсед и кпнурпла, нп вп упј мпмену, 
пред да ја игра уппкауа сп нпга, прпуивнички играч кпј се врауил пд пфсајд 
ппзиција гп напада играчпу и ја псвпјува уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 
55. Пдбранбенипу играч намернп и пчигледнп имајќи ппупплна кпнурпла 
на уппкауа, намернп игра сп рака за да ја запре уппкауа упауена пд 
прпуивнички играч дп спиграч кпј е вп пфсајд ппзиција, не влијае на 
никпгп пд пдбранауа, и е вп изгледна шанса за ппсуигнуваое гпл. Ја 
дппира уппкауа сп рака, нп  не ја сппира уппкауа и уаа суигнува дп 
спиграчпу кпј е вп пфсајд ппзиција. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи бидејќи упа е намерна игра сп рака 
на пдбранбен играш. Намернпуп играое сп рака на пдбранбен играш се смеуа 
за „намернп играое-дпдаваое“, и ппради упа не се казнува пфсајд 
ппзицијауа на нападашпу, бидејќи исуипу не влијаел на реакцијауа на 
прпуивнишкипу пдбранбен играш. 

 

56. Нападач пд екипауа А, кпј е вп пфсајд ппзиција, ја прима уппкауа пд 
пдбранбенипу играч пд екипауа Б кпј при прпигруваоеуп сп уппкауа ја имал 
ппд целпсна кпнурпла, и ппупа прави пчигледнп движеое кпн уппкауа – вп 
пбид да гп „спречи“ дпдаваоеуп на уппкауа кпн прпуивничкипу играч, кпј 
би бил вп убава мпжнпсу за ппсуигнуваое на гпл. Мпже ли судијауа да 
смеуа дека движеоеуп на пдбранбенипу играч е какп пбид за пдбрана на 
гплпу „намерна пдбрана“, при пресудуваое дали ќе дпсуди пфсајд вп 
ваква сиууација? 
Не. Вп пвпј слушај не се смеуа дека има пдбрана на гплпу или пбид за 
пдбрана вп рамки или близу гплпу. 

 
57. Пдбранбен играч ја запира уппкауа да пди вп гплпу, пп шуп уаа суигнува 
дп нападачпу кпј е вп пфсајд ппзиција, вп мпменупу кпга негпвипу спиграч 
ја упауува кпн гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа ппради пфсајд и ќе ја прпдплжи сп индирекуен 
слпбпден удар за пдбранауа, бидејќи нападашпу пд пфсајд ппзиција се 
суекнува сп преднпсу. 

 
58. Кпј дел пд ракауа се зема предвид за ппределуваое на пфсајд? 
Дланкиуе и рацеуе на сиуе играши, вклушиуелнп и гплманиуе, не се земаау вп 
предвид за пресудуваое пфсајд-пнсајд ппзиција. Гпрнауа граница на ракауа е 
успгласена сп дплнауа пазува. За пдредуваое на играуа сп рака, рампуп не е 
дел пд ракауа, и упа мпра да се има вп пбзир при пдредуваое на пфсајд. 
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ПРАВИЛП 12 – ПРЕКРШПЦИ И НЕСППРТСКП ПДНЕСУВАОЕ 

1. Пдбранбенипу играч на препсуар начин суаруува на прпуивничкипу играч и 
гп спбпрува вп свпјпу казнен прпсупр. Тппкауа е вп игра. Пдлука на судијауа? 
Играуа уреба да се прекине и да се дпсуди казнен удар за прпуивнишкауа екипа 
и пппмена за пдбранбенипу играш. 

 
2. Вп сппсувенипу казнен прпсупр, играч пд пдбранауа невнимауелнп 
суаруува и прави прекршпк врз нападачпу кпј бил вп ппсед на уппкауа. Пдлука 
на судијауа? 
Играуа се прекинува и се дпсудува казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 

 

3. Пдбранбен играч суаруува врз нападачпу сп уппуреба на прекумерна сила. 
Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува и се дпсудува дирекуен слпбпден удар за екипауа на 
нападашпу, а пдбранбенипу играш се исклушува. 

 
4. Пдбранбен играч напада прпуивнички играч и пред да ја дппре уппкауа, 
првп дпада дп физички кпнуаку сп прпуивничкипу играч. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува и се дпсудува дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа. 

 
5. Гплманпу гп брани ударпу, а ппупа налууен, држејќи ја уппкауа, насилнп гп 
удира спиграчпу, кпј се напда ппкрај негп вп казненипу прпсупр. Пдлука на 
судијауа? 
Играуа се прекинува, гплманпу се исклушува и се дпсудува казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
6. Вп пбид да гп спречи играчпу на прпуивничкауа екипа, скпкајќи пд еднауа 
на другауа сурана и сп раширени раце, пдбранбенипу играч без дппираое гп 
спречува нападачпу да дпјде дп уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува и се дпсудува индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
7. За да спречи гпл, пдбранбенипу играч намернп ја дппира уппкауа сп рака, 
нп уаа сепак влегува вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава, а пдбранбенипу играш се пппменува. 



Правилп 12 – Прекрщпци и несппрускп пднесуваое 

Правила на фудбалскауа игра 2022/2023 - Пращаоа и пдгпвпри 120 

 

 

 

8. Нападачпу, кпј се движи сам кпн прпуивничкипу гпл и е вп пчигледна шанса 
за гпл, е сппрен сп препсуар суару на 20 меури пд гплпу на прпуивничкауа 
екипа. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се исклушува и се дпсудува дирекуен 
слпбпден удар за екипауа на нападашпу пд месупуп на прекрщпкпу. 

 
9. Нападачпу е спбпрен сп препсуар суару вп прпуивничкипу казнен прпсупр, 
дпдека пред себе има двајца или ппвеќе пдбранбени играчи, а суарупу не е 
вп бпрба за уппка. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, играшпу кпј препсурп суаруувал се пппменува и се 
дпсудува казнен удар за екипауа на нападашпу. 

 

10. Дали при дпсудуваое на казнен удар секпгаш е задплжиуелнo 
дпделуваое на дисциплинска мерка? 
Не. 

 
11. Пдбранбен играч кприсуи урик (измама) за да гп изигра Правилпуп 12, 
упчка 3 на ИФАБ, сп упа шуп ќе ја ппдигне уппкауа сп нпга и сп глава ја дпдава 
на свпјпу гплман, кпј сп раце ја фаќа на 5 меури пд гплпу. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се пппменува и се дпсудува 
индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа на месупуп каде играшпу 
несппруски се пднесувал (кприсуел урик - измама). 

 
12. Пдбранбен играч кприсуи урик (измама) за да гп изигра Правилпуп 12, 
упчка 3 на ИФАБ, сп намернп кприсуеое на ппуег за дпдаваое на уппкауа сп 
глава, гради, кпленп, иун. на свпјпу гплман (вклучиуелнп и пд слпбпден 
удар). Гплманпу не ја дппира уппкауа сп раце, ууку уппкауа веднаш сп нпга ја 
упауува кпн свпјпу спиграч. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се пппменува и се дпсудува 
индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа на месупуп каде играшпу 
несппруски се пднесувал кприсуел урик (измама), без разлика дали гплманпу 
играл сп уппкауа сп рака или не. 

 

13. На 30 меури пд гплпу, пдбранбен играч намернп гп запира нападпу на 
нападачпу сп прекршпк пдзади, мпжнпсуа пдбранбенипу играч да игра сп 
уппка била мала, а мпжнпсуа за ппвреда на играчпу пд прпуивничкауа екипа 
била гплема. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се исклушува и се дпсудува дирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа на месупуп на прекрщпкпу. 
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14. Играч за да биде ппвиспк вп скпк за уппка и да ја дпфауи сп главауа, се 
ппупира сп рацеуе на рамеоауа пд негпвипу спиграч. Судијауа упа гп 
забележал. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, играшпу кпј се ппупира сп рацеуе на рамеоауа на свпјпу 
спиграш се пппменува и се дпсудува индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа на месупуп каде играшпу несппруски се пднесувал. 

 
15. Судијауа дпсудил индирекуен слпбпден удар. Прпуивничкипу играч 
ппускпкнува пред играчпу кпј сака да гп изведе индирекунипу слпбпден удар 
сп намера да му пппречи при изведуваоеуп. Пдлука на судијауа? 
Играшпу кпј ппускпкнува уреба да се пппмене и да се пвпзмпжи непрешенп 
изведуваое на дпсуденипу индирекуен слпбпден удар. 

 

16. Се изведува слпбпден удар пд казнен прпсупр вп кпрису на пдбранбенауа 
екипа. Пред уппкауа да ги напушуи границиуе на казненипу прпсупр вп 
уеренпу за игра, гплманпу на пдбранбенауа екипа гп удира нападачпу кпј 
запсуанал пред негпвипу гпл, нп вп уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, гплманпу се исклушува и се дпсудува казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
17. Дпсуден е индирекуен слпбпден удар вп кпрису на нападпу. За време на 
изведуваоеуп нападачпу самп ја дппира уппкауа без уаа да се ппмесуи, а 
спиграчпу ппупа силнп ја удира уппкауа вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Удар пд гпл. 

 
18. Дпсуден е дирекуен слпбпден удар неппсреднп пред сппсувенипу казнен 
прпсупр. Играчпу шууира кпн свпјпу гпл и кпн гплманпу, кпј самп ја дппира 
уппкауа, нп уаа сепак влегува вп негпвипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
19. Играуа е прекинауа, играч на еднауа екипа гп напушуа уеренпу за игра вп 
знак на прпуесу ппради пдлукауа на судијауа, а ппупа уренерпу на уаа екипа 
сака да гп замени упј играч сп резервен играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да дпзвпли замена. Играшпу кпј вп знак на прпуесу гп напущуил 
уеренпу за игра уреба да се внесе вп записникпу какп исклушен, а играуа ќе 
прпдплжи какп щуп била прекинауа. 
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20. Двајца играчи пд спрпуивни екипи правау прекршпк вп исуп време, 
дпдека играуа била вп уек. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува. Дирекуен слпбпден удар прпуив екипауа на играшпу кпј 
направил ппуежпк прекрщпк, на месупуп на прекрщпкпу. Дисциплинскауа 
мерка зависи пд уежинауа на прекрщпкпу. 

 
21. Вп уекпу на играуа, гплманпу гп брани ударпу кпн негпвипу гпл, ја фаќа 
уппкауа, прави ури чекпри, ја псуава на рабпу на гплманскипу прпсупр и ја 
шууира какп „удар пд гпл“. Пред уппкауа да ги напушуи границиуе на 
казненипу прпсупр на уппкауа наурчува прпуивнички играч, кпј се напдал вп 
казненипу прпсупр, ја прифаќа уппкауа внауре вп казненипу прпсупр и 
ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 

22. За време на играуа, двајца играчи пд исуауа екипа медусебнп неприсупјнп 
и грубп се навредуваау. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, двајцауа играши се исклушуваау и играуа ќе прпдплжи сп 
индирекуен слпбпден удар на месупуп на прекрщпкпу прпуив нивнауа екипа. 

 
23. За време на играуа, играч кпј се напда вп свпјпу казнен прпсупр, 
неприсупјнп и грубп гп навредува прпуивничкипу играч. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, играшпу се исклушува и играуа ќе прпдплжи сп индирекуен 
слпбпден удар на месупуп на прекрщпкпу прпуив негпвауа екипа. Сиуе 
вербални прекрщпци кпн спиграши и прпуивнишки играши, пфицијални лица и 
судииуе се казнуваау сп индирекуен слпбпден удар. 

 
24. Играуа е вп уек. Играч пд екипауа А и играч пд екипауа Б медусебнп се 
удираау надвпр пд уеренпу за игра, а судијауа ја прекинува играуа. Пдлука на 
судијауа? 
Без разлика дали играшиуе намернп гп напущуиле уеренпу за игра за да се 
удрау или слушајнп се нащле надвпр пд уеренпу за игра, судијауа ќе ги исклуши 
двајцауа играши, а ппупа играуа ќе ја прпдплжи сп спущуаое на судиска уппка 
за еден пд играшиуе на екипауа кпја ппследна ја дппрела уппкауа на месупуп 
каде ппследнп била дппрена пд играшпу. Акп ппследнипу кпнуаку сп уппкауа 
бил вп казненипу прпсупр, судијауа играуа ќе ја прпдплжи сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу. 
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25. Тппкауа е исфрлена преку надплжнауа линија надвпр пд уеренпу за игра. 
Пред да се изврши уфрлуваое, играчпу кпј уреба да гп изврши уфрлуваоеуп 
на аулеускауа пауека сп нпга гп удира прпуивничкипу играч. Пдлука на 
судијауа? 
Играшпу кпј уребалп да гп изврщи уфрлуваоеуп се исклушува, а играуа ќе 
прпдплжи сп уфрлуваое пд друг играш пд негпвауа екипа. 

 
26. Дпдека уппкауа е вп игра, гплманпу внауре вп свпјпу казнен прпсупр 
насилнички удира сп дланкауа негпв спиграч вп лице. 
Играуа се прекинува, гплманпу се исклушува и се дпсудува казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
27. Играуа е привременп запрена. Гплманпу вп свпјпу казнен прпсупр гп 
плука судијауа. Пдлука на судијауа? 
Гплманпу се исклушува и играуа ќе прпдплжи сп упа за щуп била прекинауа. 

 
28. Дпдека играуа е вп уек гплманпу ја фрла свпјауа капа вп главауа на 
прпуивничкипу играч, кпј се напда вп казненипу прпсупр вп пчигледна шанса 
за гпл, ппради шуп играчпу изгубил кпнурпла над уппкауа. Пдлука на 
судијауа? 
Играуа се прекинува, гплманпу се исклушува и се дпсудува казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
29. Судијауа спушуа судиска уппка за играчпу пд пдбранауа на 20 меури пд 
гплпу. Пред уппкауа да ја дппре земјауа, негпв спиграч намернп сп рака гп 
удира нападачпу внауре вп свпјпу казнен прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Исклушуваое на играшпу пд пдбранауа и ппвупрнп спущуаое на судиска уппка. 

 

30. Двајца играчи пд исуа екипа намернп и насилнички се удираау еден сп 
друг сп нпзе. Играуа е вп уек, ппради упа судијауа играуа привременп ја 
прекинува. Пдлука на судијауа? 
Исклушуваое на двајцауа играши и дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа на месупуп на прекрщпкпу. 

 
31. Играуа е прекинауа. Тренерпу најавил дека ќе направи замена на играч. 
Играчпу кпј уреба да биде заменеу, не сака да гп напушуи уеренпу за игра, 
ууку сп груби збпрпви и пцпвки гп навредува уренерпу кпј решил да гп 
замени. Пдлука на судијауа? 
Исклушуваое на играшпу без правп на замена, а играуа ќе прпдплжи сп упа за 
щуп била прекинауа. 
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32. Кпи се уехнички, а кпи се дисциплински мерки кпи ги дпсудува судијауа? 
Технишки мерки се: дирекуни и индирекуни слпбпдни удари. 
Дисциплински мерки се: усна пппмена, пппмена (жплу карупн), исклушуваое 
(црвен карупн), забрана за насуап. 

 
33. Нападач изведува дирекуен слпбпден удар на 17 меури пд прпуивничкипу 
гпл. Пдбранауа ппсуавува жив тид на прппишанп расупјание. На знак на 
судијауа, играчпу силнп ја удира уппкауа преку живипу тид вп гредауа пд кпја 
се пдбива вп уеренпу за игра, гп ппгпдува судијауа и дпада дп изведувачпу на 
дирекунипу слпбпден удар кпј ппвупрнп ја удира уппкауа кпн гплпу и 
ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу, ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
пдбранауа, на месупуп каде играшпу пп вупрпау играл сп уппкауа. 

 

34. Наведеуе случај каде прпуивничкиуе играчи мпжау да супјау на ппмалп 
расупјание пд 9,15m при изведуваое на слпбпдни удари! 
Акп е дпсуден индирекуен слпбпден удар за екипауа кпја напада вп казненипу 
прпсупр на прпуивникпу, на ппмалп расупјание пд 9,15m пд гплпу, упгащ 
пдбранбениуе играши мпжау да супјау на пппрешнауа линија пд гплпу. 

 

35. Пдбранбен играч гп сппнува нападачпу кпј бил вп ппсед на уппкауа. 
Дпдека уппкауа пди кпн спиграч на сппнауипу нападач судијауа дпзвплува 
преднпсу, не ја прекинува играуа. Сепак, друг пдбранбен играч гп пресекува 
паупу на уппкауа и суекнува ппсед. Сеуп пва се случува вп некплку секунди 
ппсле прекршпкпу. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува и се дпсудува првпбиунипу прекрщпк. 

 
36. Пдбранбен играч гп сппнува нападачпу кпј самп се сппнува, нп уппкауа му 
псуанува вп негпв ппсед и ппд негпва кпнурпла. Судијауа дпзвплил преднпсу 
без да ја прекине играуа. Пдбранбенипу играч кпј не успеал да гп запре 
движеоеуп на нападачпу, ппупа грубп гп напада нападачпу пдзади. Пдлука на 
судијауа и месупуп на прпдплжуваое на играуа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се исклушува и се дпсудува дирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа на месупуп каде пдбранбенипу играш 
грубп суаруувал врз прпуивнишкипу нападаш. 
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37. Направен е прекршпк над нападачпу. Бидејќи уппкауа псуанала вп ппсед 
на нападачпу, судијауа не ја прекинува играуа ууку дпзвплува преднпсу. 
Нападачпу над кпгп е направен прекршпкпу замавнува сп рака и намернп гп 
впзвраќа ударпу сп удар сп шлаканица вп лицеуп на прекршиуелпу. Шуп 
уреба да направи судијауа? 
Играуа се прекинува, нападашпу се исклушува и се дпсудува дирекуен слпбпден 
удар за пдбранауа. 

 
38. Вп гужва, на пкплу 11m пд свпјпу гпл вп казненипу прпсупр, пдбранбен 
играч урчајќи назад сп препсуар прекршпк гп спбпрува прпуивничкипу 
нападач. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, се дпсудува казнен удар за прпуивнишкауа екипа и 
пдбранбенипу играш се пппменува. 

 
39. Пдбранбенипу играч ненамернп, нп и невнимауелнп гп спбпрува 
прпуивничкипу нападач. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, се дпсудува дирекуен слпбпден удар за екипауа на 
нападашпу. 

 

40. Пдбранбен играч вп правилен лизгачки суару ја удира нпгауа на 
нападачпу, намесуп уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, се дпсудува дирекуен слпбпден удар за екипауа на 
нападашпу. 

 

41. Изразиуп физички ппсилен пдбранбен играч кприсуи прекумерна сила и 
гп спбпрува прпуивничкипу играч вп пчигледна шанса за гпл, дпдека играуа 
била вп уек. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, ќе се дпсуди дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа и пдбранбенипу играш ќе се исклуши. 

 
42. На виспкп нафрлена уппка пдбранбенипу играч сака да скпкне, нп е 
пневпзмпжен пд прпуивничкипу нападач. Ппупа уппкауа дпада дп спиграч на 
нападачпу кпј ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава и се дпсудува дирекуен слпбпден удар пд месупуп на 
прекрщпкпу за пдбранауа. 
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43. Играчпу сп дпзвпла на судијауа излегува преку надплжнауа линија, а 
ппупа вп уекпу на играуа, супејќи ппкрај надплжнауа линија надвпр пд 
уеренпу за игра, гп сппнува нападачпу кпј ја има уппкауа вп ппсед, внауре вп 
уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, играшпу за влегуваое вп уеренпу без дпзвпла на судијауа 
се пппменува и ќе се дпсуди дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа 
на месупуп на сппнуваоеуп. 

 
44. Пдбранбен играч ги шири рацеуе вп желба да гп спречи нападачпу да 
дпјде дп уппкауа, приупа препсурп гп „закачува“ пп лицеуп. Пдлука на 
судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се пппменува се дпсудува дирекуен 
слпбпден удар за екипауа на нападашпу. 

 
45. Гплманпу брани удар кпн негпвипу гпл, а ппупа внауре вп гплманскипу 
прпсупр силнп сп уппкауа гп удира прпуивничкипу нападач кпј се нашпл уука. 
Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, гплманпу се исклушува и ќе се дпсуди казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
46. Играчпу сп пдпбрение на судијауа е надвпр пд уеренпу за игра. Дпдека 
играуа е вп уек, бара пд судијауа дпзвпла да влезе вп игра пд надплжнауа 
линија, а сп влегуваоеуп не влијае на играуа на свпјауа екипа. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа мпже да му дпзвпли влегуваое вп уеренпу. 

 
47. Судијауа гп пусуранил играчпу пд уеренпу за игра да ја ппправи ппремауа. 
Дпдека играуа е вп уек, играчпу ја ппправил ппремауа и бара да се врауи вп 
игра. Дали судијауа мпже да му гп дпзвпли упа? 
Мпже. Играшпу мпра да биде преухпднп прпверен пд билп кпј шлен пд 
судискипу уим пред да му биде дпзвпленп враќаое на уеренпу, кпе мпже да 
биде и вп уекпу на играуа, сп дпзвпла на судијауа (играшпу се уреуира на ису 
нашин какп и враќаоеуп ппсле ппвреда). 

 
48. Гплманпу брани удар кпн негпвипу гпл, а ппупа намернп лежи врз уппкауа 
ппвеќе пд дпзвпленпуп. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, гплманпу се пппменува и ќе се дпсуди индирекуен 
слпбпден удар прпуив екипауа на гплманпу на месупуп на прекрщпкпу. 
Изгубенпуп време уреба да се надппплни сппред ппуребауа. 
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49. Нападачпу, пукакп успешнп се пслпбпдил пд ппследнипу прпуивнички 
пдбранбен играч, влегува вп казненипу прпсупр и се напда вп пчигледна 
шанса за гпл. Пдбранбенипу играч гп суигнува и гп спбпрува сппнувајќи гп 
пдзади. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се исклушува и ќе се дпсуди казнен 
удар за екипауа на нападашпу. 

 
50. Ударпу кпн гплпу на самауа гпл линија пдбранбенипу играч гп спречува, 
фаќајќи ја уппкауа сп рака. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се исклушува и ќе се дпсуди казнен 
удар за екипауа на нападашпу. 

 
51. Гплманпу гп пдбранува ударпу и ја кпнурплира уппкауа сп двеуе раце, нп 
ппупа ја спушуа на земјауа, ја ппведува некплку чекпри сп нпга и ппвупрнп ја 
фаќа сп рацеуе. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува и се дпсудува индирекуен слпбпден удар прпуив екипауа 
на гплманпу, на месупуп каде гплманпу ппвупрнп ја фауил уппкауа сп рацеуе. 

 
52. Пдбранбен играч сп препсуар суару пд зад грб гп спбпрува прпуивничкипу 
нападач вп свпјпу казнен прпсупр. Нападачпу пред себе имал ушуе некплку 
прпуивнички пдбранбени играчи. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се пппменува и се дпсудува казнен 
удар за екипауа на нападашпу. 

 
53. Пдбранбенипу играч, вп пбид да игра сп уппкауа, сп двеуе нпзе насилнп 
скпка вп играч пд прпуивничкауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, пдбранбенипу играш се исклушува и ќе се дпсуди 
дирекуен слпбпден удар за екипауа пд нападашпу на месупуп на прекрщпкпу. 

 
54. Кпи се видпви на слпбпдни удар и кпја е разликауа меду нив? 
ДИРЕКТНИ (неппсредни, дирекуни) – мпже дирекунп да се ппсуигне гпл самп 
вп прпуивнишкипу гпл. 
ИНДИРЕКТНИ (ппсредни, индирекуни) – не мпже дирекунп да се ппсуигне гпл 
ниуу вп свпјпу, ниуу вп прпуивнишкипу гпл. 

 

55. Каде мпра да супјау прпуивничкиуе играчи кпга се изведува слпбпден 
удар (дирекуен и индирекуен) пд свпјпу казнен прпсупр? 
Прпуивнишкиуе играши мпра да супјау надвпр пд казненипу прпсупр, вп уеренпу 
за игра, на расупјание најмалку 9,15m пд уппкауа. 
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56. Се изведува слпбпден удар пд свпјпу казнен прпсупр, играчпу кпј гп 
изведува слпбпднипу удар ја враќа уппкауа на свпјпу гплман внауре вп 
казненипу прпсупр и гплманпу ја фаќа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа на 
месупуп каде щуп гплманпу играл сп уппкауа сп рака. Вп вакви слушаи кпга 
гплманпу игра сп рака внауре вп свпјпу казнен прпсупр кпга упа не му е 
дпзвпленп, се дпсудува индирекуен слпбпден удар, без дисциплинска мерка. 

 
57. Кпја е дплжнпсуа на судијауа за да пзначи дека се рабпуи за индирекуен 
слпбпден удар? 
Судијауа е дплжен да ја крене ракауа над главауа и да ја држи вп уаа пплпжба 
дпдека не се изведе ударпу и дпдека сп уппкауа не игра друг играш или дпдека 
целауа уппка не излезе надвпр пд уеренпу за игра или е пшигледнп дека уппкауа 
не мпже дирекунп да влезе вп гпл. 

 
58. Какп ќе ппсуапи судијауа акп некпи пд играчиуе гесуикулираау или 
ппускпкнуваау сп намера да гп пневпзмпжау изведуваоеуп на слпбпдниуе 
удари? 
Судијауа ќе ги пппмене ппради несппрускп пднесуваое. 

 
59. Судијауа дпсудил удар пд гпл за екипауа на пдбранауа пукакп целауа 
уппка гп напушуила уеренпу за игра преку пппречнауа линија пд деснауа 
сурана на гплпу. Пдбранбенипу играч гп изведува ударпу пд гпл пд левауа 
сурана и на пеу меури пд гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи бидејќи ударпу е правилнп изведен. 

 
60. Дпсуден е индирекуен слпбпден удар за екипауа на нападачпу ппради 
прекршпк вп гплманскипу прпсупр на екипауа пд пдбранауа и упа пд левауа 
сурана на гплманскипу прпсупр. Нападачпу ја суавил уппкауа на линијауа пд 
гплманскипу прпсупр пд деснауа сурана и сака да гп изведе ударпу. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа ќе ппбара пд играшпу ударпу да гп изведе пд левауа сурана, на 
линијауа пд гплманскипу прпсупр, најблиску дп месупуп на прекрщпкпу. 

 
61. Дпсуден е дирекуен слпбпден удар на 18 меури пд свпјпу гпл, за екипауа 
на пдбранауа. Слпбпднипу удар гп изведува играч на пдбранауа сп враќаое 
на уппкауа кпн свпјпу гплман. Гплманпу не ја дппира уппкауа, ууку уаа влегува 
дирекунп вп сппсувенипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу и ќе дпсуди удар пд агпл. 
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62. Дпсуден е индирекуен слпбпден удар на 18 меури пд свпјпу гпл, за 
екипауа на пдбранауа. Слпбпднипу удар гп изведува играч на пдбранауа сп 
враќаое на уппкауа кпн свпјпу гплман. Гплманпу не ја дппира уппкауа, ууку 
уаа влегува дирекунп вп сппсувенипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу и ќе дпсуди удар пд агпл. 

 
63. Пдбранбен играч изведува слпбпден удар на 18 меури пд свпјпу гпл и ја 
враќа уппкауа кпн свпјпу гплман. Гплманпу сп нпга ја враќа уппкауа назад кпн 
пдбранбенипу играч, кпј ппупа ја упауува вп сппсувенипу гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
64. Се изведува дирекуен слпбпден удар, изведувачпу самп ја дппира 
уппкауа без да ја ппмесуи, а ппупа негпв спиграч приурчува, силнп шууира и 
ппсуигнува гпл вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
65. Се изведува индирекуен слпбпден удар, нападачпу самп ја дппира 
уппкауа без да ја ппмесуи, а ппупа негпв спиграч приурчува, силнп шууира и 
ппсуигнува гпл вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу и ќе дпсуди удар пд гпл. 

 
66. Се изведува дирекуен слпбпден удар, изведувачпу ја удира уппкауа, нп 
уаа ппминува самп 30cm, и на неа наурчува спиграч, кпј силнп ја удира 
уппкауа сп нпга и ппсуигнува гпл вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
67. Се изведува индирекуен слпбпден удар, изведувачпу ја удира уппкауа, нп 
уаа ппминува самп 30cm, и на неа наурчува спиграч, кпј силнп ја удира 
уппкауа сп нпга и ппсуигнува гпл вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 
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68. Набрпјуе ги прекршпциуе на играчиуе за кпи судијауа ќе дпсуди дирекуен 
слпбпден удар? 
Дирекуни слпбпдни удар се дпсудуваау вп кпрису на прпуивнишкауа екипа 
дпкплку играшпу направи некпј пд следниуе прекрщпци, на нашин кпј судијауа 
гп смеуа за невнимауелен, препсуар или вклушува уппуреба на прекумерна 
сила: 
- Напада прпуивнишки играш; 
- Скпка на прпуивнишки играш; 
- Удира или се пбидува сп нпга да удри прпуивнишки играш; 
- Турка прпуивнишки играш; 
- Удира или се пбидува сп рака или глава да удри прпуивнишки играш; 
- Суаруува на прпуивнишки играш или се впущуа вп бпрба за уппка на 

недпзвплен нашин; 
- Шууира или се пбидува да щууне сп нпга прпуивнишки играш. 
Дирекуен слпбпден удар се дпсудува кпга играшпу ќе направи еден пд 
следниуе прекрщпци: 
 Намернп играое сп рака (псвен гплманпу вп свпјпу казнен прпсупр);
 Држи прпуивнишки играш;
 Сп кпнуаку му преши на прпуивнишки играш;
 Гризе или плука некпј кпј е внесен вп записникпу пд наупреварпу или билп 

кпј шлен на судискипу уим;
 Фрла предмеу на уппкауа, прпуивнишки играш или билп кпј шлен на судискипу 

уим, или ја дппира уппкауа сп предмеу кпј гп држи вп ракауа;
 Направи прекрщпк прпуив некпј кпј е внесен вп записникпу пд наупреварпу 

или шлен на судискипу уим кпј влегува вп уеренпу за игра дпдека играуа е вп 
уек.

Дирекуен слпбпден удар се дпсудува дпкплку пфицијалнп лице, резервен 
играш, заменеу играш, исклушен играш или играш кпј мпра да дпбие дпзвпла пд 
судијауа за ппвупрнп да влезе, влегува вп уеренпу за игра и ја пппрешува играуа 
или играшиуе на прпуивнишкауа екипа, а судијауа ја прекинал играуа за упа. 
Дирекуен слпбпден удар се дпсудува дпкплку ппсле ппсуигнуваое на гпл, а 
пред играуа да прпдплжи, на уеренпу за игра вп мпменупу на ппсуигнуваое на 
гплпу се напдалп дппплниуелнп лице кпе е внесенп вп записникпу пд 
наупреварпу. 
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69. Набрпј ппради кпи грешки на гплманпу, судијауа ќе дпсуди индирекуен 
слпбпден удар? 
Индирекуен слпбпден удар се дпсудува за прпуивнишкауа екипа дпкплку 
гплманпу внауре вп свпјпу казнен прпсупр направи билп кпј пд следниуе 
прекрщпци: 
- Ја кпнурплира уппкауа сп дланка / рака ппдплгп пд 6 секунди пред да ја 

испущуи исуауа; 
- Ја дппира уппкауа сп дланка / рака пукакп ќе ја испущуи, а пред уппкауа да ја 

дппрел друг играш; 
- Ја дппира уппкауа сп дланка / рака, псвен акп гплманпу јаснп ја удрил 

уппкауа сп нпга или се пбидел да ја удри уппкауа сп нпга за да ја испрауи вп 
игра, пукакп: 

 Спиграшпу ја дпдал намернп на гплманпу сп нпга; 

 Дирекунп ја прима уппкауа пд спиграш ппсле уфрлуваое. 
 

70. Набрпј ппради кпи прекршпци на играчиуе, судијауа ќе дпсуди 
индирекуен слпбпден удар? 
Индирекуен слпбпден удар ќе се дпсуди за прпуивнишкауа екипа дпкплку 
играшпу: 

 Игра на ппасен нашин;

 Гп пппрешува напредпкпу на прпуивникпу без кпнуаку;

 Изразува неспгласуваое кприсуејќи агресивен, навредлив или ппгрден 
решник и/или акција, или други вербални прекрщпци;

 Гп спрешува гплманпу при исфрлуваое на уппкауа пд рака, или ја удира 
уппкауа сп нпга или се пбидува да ја удри сп нпга дпдека гплманпу е вп 
прпцес на исфрлаое на уппкауа пд рацеуе;

 Иницира намерен ппуег какп би ја дпдал уппкауа (вклушувајќи пд слпбпдни 
удари или удари пд гпл) на гплманпу сп глава, кпленп иун., сп изигруваое на 
правилпуп, без разлика дали гплманпу ја дппрел уппкауа сп рака или не; 
гплманпу ќе биде казнеу сп прекрщпк дпкплку е пдгпвпрен за иницираое 
намернп изигруваое на Правилпуп;

 Направи билп кпј друг прекрщпк кпј не е наведен вп Правилауа, ппради кпј 
играуа ќе биде прекинауа за да играшпу биде пппменау или исклушен пд игра;

 Прекумерна уппуреба на знакпу за судиски видеп преглед (ТВ екран).
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71. Набрпјуе ги прекршпциуе на резервниуе или заменеуиуе играчи, ппради 
кпи судијауа ќе дпдели пппмена? 
Резервен или заменеу играш мпра да биде пппменау акп: 
- Одплгпвлекува сп прпдплжуваоеуп на играуа; 
- Изразува неспгласуваое сп збпрпви или дела; 
- Влегува или се враќа на уеренпу за игра без дпзвпла на судијауа; 
- Е винпвен за несппрускп пднесуваое; 
- Влегува вп прпсупрпу за судиски видеп преглед; 
- Прекумерна уппуреба на знакпу за судиски видеп преглед (ТВ екран). 

 

72. Набрпјуе ги прекршпциуе на играчиуе, ппради кпи судијауа ќе дпдели 
пппмена? 
Играшпу мпра да биде пппменау акп: 
- Одплгпвлекува сп прпдплжуваоеуп на играуа; 
- Изразува неспгласуваое сп збпрпви или дела; 
- Влегува или се враќа на уеренпу за игра, или намернп гп напущуа, без 

дпзвпла на судијауа; 
- Не гп ппшиуува прппищанпуп расупјание при прпдплжуваое на играуа сп 

спущуаое на судиска уппка, удар пд агпл, слпбпден удар или уфрлуваое; 
- Ппсупјанп ги прекрщува Правилауа на фудбалскауа игра (не ппсупи упшнп 

дефиниран брпј или нашин на прекрщуваое); 
- Винпвен за несппрускп пднесуваое; 
- Влегува вп прпсупрпу за судиски видеп преглед; 
- Прекумерна уппуреба на знакпу за судиски видеп преглед (ТВ екран). 
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73. Набрпјуе ги несппрускиуе пднесуваоа на играчиуе ппради кпи судијауа ќе 
дпдели пппмена? 
Играшпу мпра да биде пппменау ппради несппрускп пднесуваое кпга: 
- Се пбидува да гп измами судијауа, на пример сп симулираое на ппвреда 

или прекрщпк; 
- Гп менува месупуп сп гплманпу за време на играуа или без дпзвпла пд 

судијауа; 
- Прави препсуар прекрщпк за дирекуен слпбпден удар; 
- Игра сп рака за да спреши веуувашка акција; 
- Прави прекрщпк за да спреши веуувашка акција, псвен кпга судијауа дпсудува 

казнен удар за прекрщпк направен вп пбид да се игра сп уппкауа; 
- Гп пневпзмпжува прпуивникпу вп пшигледна щанса за гпл сп прекрщпк 

направен при пбид да игра сп уппкауа, а судијауа дпсудил казнен удар; 
- Игра сп рака вп пбид да ппсуигне гпл (без разлика дали пбидпу бил успещен 

или не) или вп неуспещен пбид да спреши ппсуигнуваое на гпл; 
- Прави недпзвплени пбележуваоа на уеренпу за игра; 
- Игра сп уппкауа при напущуаое на уеренпу за игра, пукакп дпбил дпзвпла пд 

судијауа да гп напущуи уеренпу; 
- Ппкажува недпвплен респеку кпн играуа; 
- Намернп кприсуи урик сп кпј ја дпдава уппкауа на гплманпу кприсуејќи глава, 

гради, кпленп, иун. (вклушувајќи и пд слпбпден удар за да ги изигра 
Правилауа на фудбалскауа игра, без разлика дали гплманпу ја дппрел 
уппкауа сп рака; 

- Сп збпрпви гп свруува вниманиеуп на прпуивникпу за време на играуа или 
при прпдплжуваое на играуа. 

 
74. Кпга играчпу мпра да биде пппменау при прпслава на гпл? 
Играшпу мпра да биде пппменау кпга ќе направи некпј пд следниуе несппруски 
пднесуваоа: 
- Се кашува на защуиунауа пграда и/или приближуваое кпн гледашиуе на 

нашин кпј предизвикува безбеднпсни прпблеми; 
- Дејсувува на прпвпкауивен, смещен или запалив нашин; 
- Ппкриваое на главауа или лицеуп сп маска или друг слишен предмеу; 
- Спблекуваое на дреспу или ппкриваое на главауа сп дреспу 

Играшпу мпра да биде пппменау вп гпре наведениуе пкплнпсуи дури и акп 
гплпу не е признау. 
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75. Кпга играчпу мпра да биде пппменау при пдплгпвлекуваое сп 
прпдплжуваое на играуа? 
Судијауа ќе гп пппмене играшпу за пдплгпвлекуваое сп прпдплжуваое на 
играуа вп сиууации кпга: 
- Кпга глуми дека ќе изведе уфрлуваое, а ппупа наеднащ ја псуава уппкауа за 

негпв спиграш да ја уфрли вп игра; 
- Одплгпвлекува при напущуаое на уеренпу за игра за време на прпцедурауа 

за замена; 
- Прекумернп пдплгпвлекува сп прпдплжуваоеуп на играуа; 
- Ја удира уппкауа или ја зема уппкауа пд месупуп на прекрщпкпу, или 

предизвикува кпнфлику сп намернп дппираое на уппкауа пукакп судијауа ја 
прекинал играуа; 

- Изведува слпбпден удар пд ппгрещнп месуп за да изнуди ппвупруваое на 
изведуваоеуп. 

 
76. Кпга играч, резервен играч, заменеу играч мпра да бидау исклучени пд 
игра? 
Играш, резервен играш или заменеу играш кпј ќе направи билп кпј пд следниуе 
прекрщпци мпра да биде исклушен кпга: 
- Ја спрешува прпуивнишкауа екипа да ппсуигне гпл или вп пшигледна щанса за 

гпл сп играое сп рака (псвен гплманпу вп свпјпу казнен прпсупр); 
- Спрешува ппсуигнуваое на гпл или пшигледна щанса за гпл на прпуивнишкипу 

играш, шијащуп линија на движеое е вп наспка на гплпу на суприуелпу, сп 
прекрщпк казнив сп слпбпден удар; 

- Правау серипзен прекрщпк; 
- Гризау или плукаау некпгп; 
- Насилнишки се пднесуваау; 
- Кприсуау агресивни, навредливи или ппгрдни збпрпви и/или гесуикулации; 
- Дпбиваау вупра пппмена на исуипу наупревар; 
- Влегуваау вп ВАР спбауа. 

 

77. Пд кпј мпмену и дп кпга, и кпму судијауа мпже да му ппкаже жплу или 
црвен карупн при изрекуваое на дисциплинска мерка? 
Судијауа има правп да ппкаже жплуи или црвени карупни, пд влегуваоеуп на 
уеренпу за игра на ппшеупкпу на наупреварпу па сѐ дпдека наупреварпу не 
заврщи, вклушиуелнп и паузауа меду двеуе пплувремиоа, прпдплженијауа и 
пеналиуе. 
Црвен или жплу карупн мпже да се ппкаже самп на играш, на резервен играш, 
на заменеу играш или на пфицијалнп лице. 
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78. Дали при напушуаое на клупауа, на уренерпу или на некпј пд уехничкипу 
перспнал, судијауа мпже да им ппкаже црвен карупн? 
Да. 

 
79. Мпже ли исклучен играч или пфицијалнп лице да псуанау внауре вп 
уехничкипу прпсупр или внауре вп пграденипу дел на уеренпу? 
Не. 

 
80. Кпга и какп судијауа ќе санкципнира влечеое или држеое на 
прпуивнички играч? 
Дпкплку не мпже да примени преднпсу, судијауа ппради ппвлекуваое или 
држеое на прпуивнишки играш ќе ја прекине играуа. Вп зависнпсу пд 
инуензиуеупу на прекрщпкпу (неппшиууваое на фудбалскауа игра) или пд 
месупуп на прекрщпкпу (спрешуваое на веуувашка акција или пшигледна щанса 
за гпл), ќе гп пппмене или исклуши играшпу, или нема да дпдели дисциплинска 
мерка. Играуа ќе прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар или казнен удар. 

 
81. Играчпу пукакп ппсуигнал регуларен гпл, прпславувајќи, гп спблекува 
дреспу и урча вп преграука на спиграчиуе сп кпи ја сппделува радпсуа и 
заеднп заминуваау на свпјауа пплпвина пд уеренпу за игра. Пдлука на 
судијауа? 
Играшпу кпј гп спблекпл дреспу ќе се пппмене, а играуа ќе прпдплжи сп ппшеуен 
удар. 

 
82. Играчпу пукакп ппсуигнал регуларен гпл, прпславувајќи, гп спблекува 
дреспу и урча вп преграука на спиграчиуе сп кпи ја сппделува радпсуа и 
заеднп заминуваау на свпјауа пплпвина пд уеренпу за игра. Судијауа дури 
упгаш гп забележува ппмпшнипу судија кпј му сигнализирал сп знаменцеуп 
дека пред ппсуигнуваоеуп на гплпу преухпдел пфсајд, а судијауа упа гп 
прифауил. Пдлука на судијауа? 
Играшпу кпј гп спблекпл дреспу ќе се пппмене, а играуа ќе прпдплжи сп 
индирекуен слпбпден удар пд месупуп каде щуп бил пфсајдпу. 
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83. Играчпу пукакп ппсуигнал регуларен гпл, прпславувајќи, гп спблекува 
дреспу и прпвпкауивнп гп предизвикува прпуивничкипу гплман, ги исмејува 
прпуивничкиуе навивачи и дури ппупа пди вп преграука на спиграчиуе. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп пппмене играшпу кпј гп ппсуигнал гплпу ппради спблекуваое на 
дреспу, а ппупа ќе му ппкаже ущуе една (вупра) пппмена (жплу карупн) ппради 
несппрускп пднесуваое кпн прпуивникпу, ќе гп исклуши пд игра (сп 
ппкажуваое на црвен карупн), изгубенпуп време ќе гп надппплни, а играуа ќе 
ја прпдплжи сп ппшеуен удар. 

 

84. Ппсле регуларнп ппсуигнау гпл некпи играчи прпславувајќи гп 
ппсуигнауипу гпл, намернп и прекумернп пдплжуваау сп прпдплжуваоеуп на 
играуа. Пдлука на судијауа? 
Играшиуе ќе се пппменау, изгубенпуп време ќе гп надппплни, а играуа ќе ја 
прпдплжи сп ппшеуен удар. 

 
85. Играчпу прпславувајќи гп гплпу, ги спблекува сппрускиуе гаќички 
ппкажувајќи ги негпвиуе гениуалии. Пдлука на судијауа? 
Играшпу ќе се исклуши ппради дрскп пднесуваое, а играуа ќе прпдплжи сп 
ппшеуен удар. 

 
86. Дали наципналниуе фудбалски федерации вп ппнискиуе нивпа на 
наупреваруваое мпжау да прппишау какп дисциплинска мерка привремени 
исклучуваоа на играчи? 
Уппуребауа на привремени исклушуваоа (син бин) е пдпбрена за сиуе или 
некпи пппмени/жплуи карупни вп младинскиуе кауегприи, наупревари за 
веуерани, лица сп ппсебни ппуреби и фудбал за најщирпки маси 
(грасруу/рекреација). 
Привременпуп исклушуваое гп прппищува надлежен прган за наупревари на 
наципналнауа федерација, кпнфедерација или ФИФА. 

 

87. Играчпу пдплгпвлекува сп прпдплжуваоеуп на играуа сп изведуваое на 
дпсуденипу слпбпден удар пд ппгрешнп месуп, за да гп принуди судијауа да 
гп ппвупри изведуваоеуп. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, изведувашпу ќе се пппмене, изгубенпуп време ќе се 
надппплни, а играуа ќе прпдплжи сп ппвупрнп изведуваое на слпбпднипу удар 
пд месупуп на прекрщпкпу за исуауа екипа кпја првишнп гп извела слпбпднипу 
удар. 
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88. Пдбранбен играч изведува индирекуен слпбпден удар и уппкауа ја 
упауува вп свпјпу гпл. Пдлука? 
Удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 

 
89. Пдбранбен играч изведува дирекуен слпбпден удар и уппкауа ја упауува 
вп свпјпу гпл. Пдлука на судијауа? 
Удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 

 
90. Нападачпу изведува индирекуен слпбпден удар и уппкауа ја упауува 
дирекунп вп прпуивничкипу гпл. Пдлука? 
Удар пд гпл за екипауа на пдбранауа. 

 
91. Играуа е прекинауа. Најавена е замена, а играчпу кпј уреба да биде 
заменеу пчигледнп гп пдплгпвлекува излегуваоеуп пд уеренпу за игра. 
Пдлука на судијауа? 
Играшпу кпј пшигледнп пдплгпвлекува сп излегуваоеуп пд уеренпу за игра 
уреба да се пппмене, изгубенпуп време да се надппплни, а играуа ќе прпдплжи 
сп упа за щуп била прекинауа. Судијауа вп вакви сиууации уреба да дејсувува 
прпакуивнп и да кприсуи „здрав разум“. 

 
92. Се врши уфрлуваое, играчпу припда дп месупуп за уфрлуваое, ја зема 
уппкауа, нп ппупа за да гп пдплгпвлечи прпдплжуваоеуп на играуа, ја 
прппушуа уппкауа на свпј спиграч за да изведе уфрлуваое. Пдлука на 
судијауа? 
Играшпу кпј гп пдплгпвлекува прпдплжуваоеуп на играуа уреба да се пппмене, 
изгубенпуп време да се надппплни и играуа да прпдплжи сп уфрлуваое за 
исуауа екипа. 

 

93. Дпсуден е слпбпден удар. Играчпу ја зема уппкауа и намесуп да изведе 
слпбпден удар упј ја удира или фрла насурана пд месупуп на прекршпкпу, 
самп за да гп пдплгпвлекува прпдплжуваоеуп на играуа. Пдлука на судијауа? 
Играшпу кпј гп пдплгпвлекува прпдплжуваоеуп на играуа ќе се пппмене, 
изгубенпуп време ќе се надппплни и играуа ќе прпдплжи сп изведуваое на 
слпбпднипу удар пд месупуп на прекрщпкпу. 

 
94. Гплманпу гп брани ударпу, а ппупа сп уппкауа намернп и насилнп гп удира 
прпуивничкипу играч кпј бил надвпр пд казненипу прпсупр вп уеренпу за 
игра. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, гплманпу се исклушува и играуа ќе прпдплжи сп дирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде бил удрен играшпу. 
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95. Какп се казнува прекршпк сп кпј се загрпзува безбеднпсуа на 
прпуивничкипу играч, а гплема е мпжнпсуа за ппвреда? 
Прекрщпкпу сп кпј играшпу ја загрпзува безбеднпсуа на прпуивнишкипу играш, а 
мпжнпсуа за ппвреда е гплема, без разлика дали прекрщпкпу е направен 
пдназад, суранишнп или пднапред, мпра да се пкаракуеризира какп прекрщпк 
сп груба игра и играшпу да биде казнеу сп исклушуваое. 

 

96. Нападачпу кпј се напда внауре вп прпуивничкипу казнен прпсупр, вп пфсајд 
ппзиција, без да биде вклучен вп акуивна игра, насилнп и несппруски е 
нападнау пд прпуивникпу дпдека играуа е вп уек. Пдлука на судијауа? 
Прпуивникпу ќе се исклуши ппради насилнпуп и несппрускп пднесуваое и ќе се 
дпсуди казнен удар. 

 

97. Гплманпу кпј супи внауре вп свпјпу казнен прпсупр, намернп игра сп рака 
надвпр пд казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпсудува дирекуен слпбпден удар вп кпрису на прпуивнишкауа екипа. 
Акп судијауа смеуа дека гплманпу е исуп уака винпвен за спрешуваое на 
веуувашка акција или гп пневпзмпжува играшпу на прпуивнишкауа екипа вп 
пшигледна щанса за гпл, дппплниуелнп ќе гп санкципнира гплманпу сп 
дисциплинска мерка. 

 

98. Гплманпу ја кпнурплира уппкауа сп раце вп свпјпу казнен прпсупр и ја 
дпдава дп свпјпу спиграч кпј исуп уака се напда внауре вп казненипу прпсупр. 
Тпј пп грешка ја удира уппкауа кпн свпјпу гпл. Гплманпу ја дппира уппкауа, нп 
не успева да ја спречи да влезе вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 

99. Играч ја враќа уппкауа сп нпга кпн свпјпу гплман, кпј се пбидува да ја 
исфрли надвпр пд казненипу прпсупр, нп игра неспреунп и пд негпвауа 
кппачка уппкауа се пдбива вп суауивауа, а ппупа ппвупрнп се враќа кај 
гплманпу кпј ја фаќа сп раце. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 
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100. Играч ја враќа уппкауа сп нпга кпн свпјпу гплман, кпј се пбидува да ја 
исфрли надвпр пд казненипу прпсупр, ја прпмашува уппкауа и ја избива 
виспкп вп впздухпу на некплку меури пд негп. Гплманпу ппупа урча, скпка и 
ја фаќа уппкауа сп раце. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 
101. Пдбранбен играч, кпј не е гплман, супи надвпр пд казненипу прпсупр и 
намернп ја игра уппкауа сп рака вп казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпсудува казнен удар. Акп судијауа ууврди дека играшпу е исуп уака 
винпвен за спрешуваое на веуувашка акција или гп пппрешува играшпу на 
прпуивнишкауа екипа вп пшигледна щанса за гпл, упј дппплниуелнп 
дисциплински ќе гп казни играшпу. 

 

102. Играч гп напушуа уеренпу дпдека слави гпл. Пдлука на судијауа? 
Напущуаоеуп на уеренпу за да се прпслави гпл е прифаулив дел пд фудбалпу 
и не е прекрщпк за пппмена, нп играшиуе уреба да се врауау на уеренпу щуп е 
мпжнп ппскпрп. 

 
103. Играчпу гп напушуа уеренпу за да гп прпслави гплпу и зад рекламауа 
зема преухпднп ппдгпувена маска и сп неа гп ппкрива лицеуп. Вп упј мпмену,  
судијауа забележува сигнализација сп знамеуп на ппмпшнипу судија, шуп 
укажува дека играчпу бил вп пфсајд ппзиција пред да ппсуигне гпл. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу, ќе гп пппмене играшпу за несппрускп 
пднесуваое и ќе ја прпдплжи играуа сп индирекуен слпбпден удар вп кпрису 
на екипауа щуп се брани пд месупуп на прекрщпкпу. 

 
104. Судијауа гп пппменува играчпу кпј ппупа му се извинува на судијауа за 
негпвпуп несппрускп пднесуваое. Мпже ли судијауа да не гп пријави 
инциденупу вп записникпу пд наупреварпу? 
Не. Сиуе пппмени мпра да се внесау вп записникпу. 
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105. Играч изведува удар пд гпл пп мнпгу веурпвиуп време. Тппкауа излегува 
пд казненипу прпсупр, нп ппупа веуерпу ја враќа назад вп казненипу прпсупр 
пред да ја дппре кпј билп друг играч. Играчпу игра сп рака сп уппкауа за да 
ја спречи да влезе вп гплпу, иакп вп близина нема прпуивнички играчи. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпсудува казнен удар вп кпрису на прпуивнишкауа екипа заупа щуп 
играшпу ја играл уппкауа сп рака вп свпјпу казнен прпсупр. Иакп е направен 
друг прекрщпк пд исуипу играш кпј играл сп уппкауа пп вупр пау пред да ја 
дппре друг играш, судијауа мпра да гп казни ппуещкипу прекрщпк, вп 
спгласнпсу сп Правилпуп 5. 

 
106. Дпсуден е индирекуен слпбпден удар вп кпрису на една пд екипиуе, вп 
нивнипу казнен прпсупр. Ударпу гп изведува играч кпј ја дпдава уппкауа кпн 
спиграч вп казненипу прпсупр, нп уппкауа влегува вп гплпу без да ја дппре 
некпј друг играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди удар пд агпл. 

 

107. Пдбранбен играч, кпј супи на линијауа меду сппсувенипу гпл, намернп 
брани и сп раце ја пдбива уппкауа, кпја пчигледнп би влегла вп гплпу, кпн 
прпуивнички играч кпј дирекунп ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли преднпсу („ќе ја пдлпжи свиркауа“) и ќе гп признае гплпу. 
Одбранбенипу играшпу ќе биде пппменау за несппрускп пднесуваое. 

 

108. Играуа е вп уек и играчпу плеска сп рацеуе вп неспгласуваое сп пдлукауа 
на судијауа. Пдлука судија? 
Дпкплку не мпже да се ппшиуува преднпсу за прпуивнишкауа екипа, судијауа ќе 
ја прекине играуа, ќе гп пппмене играшпу и ќе дпсуди индирекуен слпбпден 
удар за прпуивнишкауа екипа пд месупуп на несппрускпуп пднесуваое. 
Дпкплку судијауа дпзвпли играуа да прпдплжи, играшпу ќе биде пппменау вп 
првипу прекин на играуа. 

 

109. Дали е прекршпк акп гплманпу ја фауи уппкауа сп раце пукакп исуауа е 
намернп врауена сп кпленп пд спиграч? 
Не. 
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110. Вп мпменупу кпга судијауа ја прпдплжува играуа сп спушуаое на 
судиска уппка за гплманпу внауре вп казненипу прпсупр, пдбранбенипу 
играч насилнп гп напада играчпу на прпуивничкауа екипа кпј се напдал на 
прппишанпуп расупјание. Сѐ се случува пред уппкауа да ја дппре земјауа. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа гп исклушува пдбранбенипу играш ппради насилнишкп пднесуваое, а 
играуа прпдплжува сп ппвупрнп спущуаое на судиска уппка. 

 
111. Дпдека уппкауа е вп игра, гплманпу насилнп гп напада играчпу на 
прпуивничкауа екипа кпј се напда меду пппречнауа линија на гплпу и 
мрежауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, гп исклушува гплманпу и дпсудува казнен удар 
за прпуивнишкауа екипа. 

 
112. Пп успешнауа инуервенција, гплманпу ја исфрла уппкауа вп ппле, а 
ппупа сп рака гп удира прпуивничкипу нападач, кпј при акцијауа се лизнал 
преку пппречнауа линија надвпр пд уеренпу. Гплманпу не гп напушуил 
уеренпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, гп исклушува гплманпу и дпсудува казнен удар 
за прпуивнишкауа екипа. 

 
113. Нападачпу гп минува гплманпу и ја шууира уппкауа кпн празнипу гпл. 
Пдбранбенипу играч фрла кппачка или сличен предмеу шуп ја ппгпдува 
уппкауа и ја спречува да влезе вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува казнен удар. Играшпу кпј гп направил 
прекрщпкпу се исклушува ппради спрешуваое на гпл. 

 

114. Нападачпу гп минува гплманпу и ја шууира уппкауа кпн празнипу гпл. 
Гплманпу ппупа фрла кппачка или сличен предмеу шуп ја ппгпдува уппкауа 
и ја спречува да влезе вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 
Судијауа ќе гп исклуши гплманпу ппради спрешуваое на гпл. 

 
115. Дпдека играуе е вп уек, гплманпу за да ја спречи уппкауа да влезе вп 
сппсувенипу гпл, супејќи на рабпу пд гплманскипу прпсупр, ја фрла капауа 
кпн уппкауа и сп упа спречува уаа да влезе вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 
Судијауа гп исклушува гплманпу ппради спрешуваое на гпл. 
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116. Играч, кпј не е гплман, супи вп свпјпу казнен прпсупр и ја удира уппкауа 
сп кпсупбранпу шуп гп држел вп рака, сп шуп ја спречува уппкауа да влезе вп 
гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува казнен удар. Играшпу кпј гп направил 
прекрщпкпу се исклушува ппради спрешуваое на гпл. 

 
117. Гплманпу вп свпјпу казнен прпсупр ја удира уппкауа сп кпсупбранпу шуп 
гп држел вп рака за да ја спречи уппкауа да влезе вп гплпу. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 
Судијауа ќе гп исклуши гплманпу ппради спрешуваое на гпл. 

 

118. Играч кпј гп напушуил уеренпу за да му се укаже лекарска ппмпш, му 
ппдмеунува нпга на прпуивнички играч внауре вп уеренпу за игра и на упј 
начин спречува веуувачка акција на прпуивничкауа екипа на 30 меури пд 
гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува дирекуен слпбпден удар вп кпрису на 
прпуивнишкауа екипа пд месупуп на сппнуваое. Тпј првп ќе му ппкаже жплу 
карупн на играшпу за влегуваое вп уерен без дпзвпла на судијауа, а ппупа ќе 
му ппкаже вупр жплу карупн за спрешуваое на веуувашка акција на 
прпуивнишкауа екипа сп направен прекрщпк. Играшпу ќе биде исклушен (ќе му 
биде ппкажан црвен карупн) ппради две пппмени. 

 

119. Играч, пукакп му била укажана лекарска ппмпш, влегува вп уеренпу за 
игра без дпзвпла на судијауа, а ппупа намернп игра сп уппкауа сп рака пред 
прпуивничкипу нападач. Нападачпу е надвпр пд казненипу прпсупр, а пред 
себе гп има самп прпуивничкипу гплман. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува дирекуен слпбпден удар за екипауа 
щуп напада пд месупуп каде щуп играшпу ја игра уппкауа сп рака (гп казнува 
ппуещкипу прекрщпк). Судијауа ќе гп исклуши играшпу ппради спрешуваое на 
пшигледна щанса за гпл. 

 

120. Дпдека уппкауа е вп игра, играч кпј супи вп негпвипу казнен прпсупр 
силнп фрла кппачка кпн играч на прпуивничкауа екипа шуп супи надвпр пд 
казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп исклушува играшпу ппради насилнишкп 
пднесуваое. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар вп кпрису на 
прпуивнишкауа екипа, кпј се изведува пд месупуп каде щуп е направен 
прекрщпкпу, пднпснп каде щуп предмеупу удрил или мпжел да гп удри 
играшпу на прпуивнишкауа екипа. 
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121. Играч насилнп фрла предмеу, пр. кппачка, кпн лице вп уехничкипу 
прпсупр на прпуивничкауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, гп исклушува играшпу ппради насилнишкп 
пднесуваое. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа, кпј се изведува пд најблискауа упшка на гранишнауа линија дп месупуп 
на прекрщпк. 

 
122. Дпдека уппкауа е вп игра, резервен играч кпја се загрева зад 
надплжнауа линија фрла предмеу, пр. кппачка, врз играчпу на 
прпуивничкауа екипа вп уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа. Вп зависнпсу пд уежинауа на прекрщпкпу 
судијауа ќе изреше дисциплинска мерка на резервнипу играш (исклушуваое 
дпкплку играшпу уппуребил прекумерна сила, пппмена дпкплку упа гп суприл 
сп занемарлива сила). Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар пд 
месупуп каде щуп е удрен или мпжел да биде удрен прпуивникпу. 

 
123. Дпдека играуа е вп уек, резервен играч пд уехничкипу прпсупр фрла 
кппачка и удира прпуивнички играч вп уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, вп зависнпсу пд уежинауа на прекрщпкпу ќе 
изреше дисциплинска мерка на резервнипу играш (исклушуваое дпкплку 
уппуребил прекумерна сила, пппмена дпкплку упа гп суприл сп занемарлива 
сила). Наупреварпу ќе прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа, пд месуп каде щуп е ппгпден играшпу. 

 
124. Дпдека играуа е вп уек, играч кпј е надвпр пд уеренпу ппради ппвреда, 
сп кппачка удира прпуивнички играч кпј бил вп ппсед на уппкауа. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, вп зависнпсу пд уежинауа на прекрщпкпу, 
судијауа ќе му изреше дисциплинска мерка на прекрщиуелпу (исклушуваое 
дпкплку играшпу уппуребил прекумерна сила, пппмена дпкплку упа гп суприл 
сп занемарлива сила). Играуа ќе прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар пд 
месупуп каде щуп прекрщиуелпу гп удрил сп кппашкауа прпуивнишкипу играш. 
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125. Дпдека играуа е вп уек, играчпу пд уеренпу за игра фрла предмеу и силнп 
гп удира лицеуп за спбираое на уппки надвпр пд уеренпу за игра. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе гп исклуши играшпу кпј гп фрлил предмеупу. 
Играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја ппследна 
играла сп уппкауа на месупуп каде щуп уппкауа ппследен пау била играна. Акп 
уппкауа била вп казненипу прпсупр вп мпменупу на прекин на играуа или 
ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе ја 
прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на пдбранбенауа 
екипа. 

 
126. Дпдека играуа е вп уек, играч фрла предмеу пд уеренпу за игра и 
насилнп гп удира лицеуп за спбираое на уппки кпе влеглп вп уеренпу за игра. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе гп исклуши играшпу кпј гп фрлил предмеупу. 
Играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја ппследна 
играла сп уппкауа пд месуп каде щуп уппкауа ппследен пау била играна. Акп 
уппкауа била вп казненипу прпсупр вп мпменупу на прекин на играуа или 
ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе ја 
прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на пдбранбенауа 
екипа. Лицеуп за спбираое на уппки се пусуранува пд уеренпу за игра. 

 

127. Дпдека играуа е вп уек, играчпу дпбива дпзвпла пд судијауа да излезе 
надвпр пд уеренпу за игра заради укажуваое на лекарска ппмпш. Играчпу 
вп уекпу на уреуманпу гп удира лицеуп за спбираое на уппки. Пдлука на 
судијауа? 
Дпкплку судијауа ја прекине играуа ппради упа, упј гп исклушува играшпу. 
Играуа прпдплжува сп спущуаое на судиска уппка за екипауа на играшпу кпј 
ппследен пау играла сп уппкауа на месупуп каде щуп уппкауа ппследен пау 
била играна. Акп уппкауа била вп казненипу прпсупр вп мпменупу на прекин 
на играуа или ппследнипу дппир на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, 
судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска уппка за гплманпу на 
пдбранбенауа екипа. 

 
128. Дпдека играуа е вп уек, играч фрла предмеу пд уеренпу за игра и 
насилнп гп удира сппсувенипу уренер вп уехничкипу прпсупр. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп исклушува играшпу кпј гп фрлил предмеупу. 
Играуа прпдплжува сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
најблискауа упшка на гранишнауа линија дп месупуп на прекрщпкпу. 
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129. Пдбранбен играч кпј урча пп надплжнауа линија и пред клупауа за 
резервни играчи на прпуивничкауа екипа гп удира уренерпу на 
прпуивничкауа екипа кпј им дава спвеуи на свпиуе играчи пд рабпу на 
преднипу дел на уехничкипу прпсупр. Судијауа гп забележува пва, а играуа е 
вп уек. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, гп исклушува пдбранбенипу играш, а играуа 
прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар пд најблискауа упшка на гранишнауа 
линија дп месупуп на прекрщпкпу. 

 
130. Дпдека играуа е вп уек, играч фрла предмеу пд уеренпу за игра и 
насилнп удира вп резервен играч пд негпвауа екипа, кпј влегпл на уеренпу 
за игра без дпзвпла на судијауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп исклушува играшпу кпј гп фрлил предмеупу. 
Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
месупуп каде щуп е ппгпден резервнипу играш. Резервнипу играш се пппменува 
и се пусуранува пд уеренпу за игра. 

 
131. Дпдека играуа е вп уек, играчпу дпбил дпзвпла пд судијауа да излезе пд 
уеренпу за игра заради укажуваое на лекарска ппмпш. За време на 
уреуманпу, играчпу насилнп гп удира сппсувенипу уренер вп уехничкипу 
прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Дпкплку судијауа ја прекине играуа ппради упа, упј гп исклушува играшпу. 
Играуа прпдплжува сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
најблискауа упшка на гранишнауа линија дп месупуп на прекрщпкпу. 

 
132. Дпдека играуа е вп уек, играчпу дпбил дпзвпла пд судијауа да излезе 
уеренпу за игра заради укажуваое на лекарска ппмпш. За време на 
уреуманпу, играчпу насилнп удира прпуивнички резервен играч кпја се 
загрева зад пппречнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Акп судијауа ја прекине играуа ппради упа, упј гп исклушува играшпу. Играуа 
прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
најблискауа упшка пд гранишнауа линија или казнен удар (акп прекрщпкпу се 
слушил зад пппрешнауа линија вп прпсупрпу пгранишен сп линииуе на 
казненипу прпсупр). 



Правилп 12 – Прекрщпци и несппрускп пднесуваое 

Правила на фудбалскауа игра 2022/2023 - Пращаоа и пдгпвпри 146 

 

 

 

133. Дпдека играуа е вп уек, резервен играч кпја се загрева зад пппречнауа 
линија насилнп удира прпуивнички играч на кпј му се укажува лекарска 
ппмпш. Пдлука на судијауа? 
Акп судијауа ја прекине играуа ппради упа, упј гп исклушува резервнипу играш. 
Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
најблискауа упшка на гранишнауа линија, или казнен удар (акп прекрщпкпу се 
слушил зад пппрешнауа линија вп прпсупрпу пгранишен сп линииуе на 
казненипу прпсупр). 

 

134. Дпдека играуа е вп уек, играч без дпзвпла на судијауа гп напушуа 
уеренпу за игра и насилнп гп удира резервнипу играч пд свпјауа екипа, кпј се 
загревал зад пппречнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Акп судијауа ја прекине играуа ппради упа, упј гп исклушува играшпу. Играуа 
прпдплжува сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
најблискауа упшка пд гранишнауа линија дп месупуп на прекрщпкпу. 

 
135. Дпдека играуа е вп уек, играчпу гп напушуа уеренпу за игра без дпзвпла 
на судијауа и насилнп гп удира фпупреппруерпу. Пдлука на судијауа? 
Акп судијауа ја прекине играуа ппради упа, упј гп исклушува играшпу. Играуа 
прпдплжува сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа (ппради 
напущуаое на уеренпу без дпзвпла на судијауа) пд месупуп каде щуп била 
уппкауа вп мпменупу на прекин на играуа. 

 

136. Дпдека наупреварпу е вп уек, двајца прпуивнички играчи кпи се надвпр 
пд уеренпу за игра заради укажуваое на лекарска ппмпш се удираау 
медусебнп. Пдлука на судијауа? 
Судијауа не уреба веднащ да ја прекине играуа, ууку вп првипу нареден 
прекин на играуа, ќе ги исклуши двајцауа играши. Дпкплку судијауа ја прекине 
играуа ппради упа, ги исклушува двајцауа играши.   Играуа прпдплжува сп 
спущуаое на судиска уппка за екипауа кпја ппследна играла сп уппкауа, пд 
месупуп каде щуп уппкауа ппследен пау била играна. Акп    уппкауа била вп 
казненипу прпсупр вп мпменупу на прекин на играуа или ппследнипу дппир 
на уппкауа бил вп казненипу прпсупр, судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп 
спущуаое на уппкауа за гплманпу на пдбранбенауа екипа. 



Правилп 12 – Прекрщпци и несппрускп пднесуваое 

Правила на фудбалскауа игра 2022/2023 - Пращаоа и пдгпвпри 147 

 

 

 

137. Дпдека играуа е вп уек, играчпу сп нпга гп удира резервнипу играч на 
прпуивничкауа екипа, кпј се загрева ппкрај надплжнауа линија на уеренпу за 
игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, играшпу кпј гп направил прекрщпкпу се казнува 
сп дисциплинска мерка вп зависнпсу пд уежинауа на прекрщпкпу 
(исклушуваое дпкплку уппуребил прекумерна сила, пппмена дпкплку упа гп 
суприл сп занемарлива сила). Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар 
за прпуивнишкауа екипа, кпј се изведува пд најблискауа упшка пд гранишнауа 
линија дп месупуп на прекрщпкпу. 

 

138. Дпдека играуа е вп уек, играч сп кппачка насилнп гп удира играчпу на 
прпуивничкауа екипа, на кпј му се укажува лекарска ппмпш надвпр пд 
уеренпу, ппкрај надплжнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп исклушува прекрщиуелпу. Играуа прпдплжува 
сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, кпј се изведува пд 
најблискауа упшка на гранишнауа линија дп месупуп на прекрщпкпу. 

 
139. Гплманпу вп свпјпу казнен прпсупр ја држи уппкауа вп раце, а ппупа ја 
спушуа на земја и ја изнесува пд казненипу прпсупр. Ппупа решава да се 
врауи вп казненипу прпсупр и ппвупрнп ја фаќа уппкауа сп раце. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде щуп гплманпу ппвупрнп ја фауил уппкауа 
сп раце. 

 
140. Гплманпу шуп ја држи уппкауа вп раце ја фрла на земја (да пускпкне) 
пред да ја удри сп нпга вп игра. Дали е прекршпк да се фрли уппкауа на 
земја? 
Не. Сппред правилпуп, пва не се смеуа за пслпбпдуваое пд уппкауа. 

 
141. Акп гплманпу ја фрли уппкауа на земја (да пускпкне), дали прпуивникпу 
мпже да ја игра уппкауа, кпга уаа ја дппира земјауа, ппд услпв да не игра на 
ппасен начин? 
Не. 

 
142. Пукакп ќе ја има уппкауа, гплманпу мирнп ја држи вп пувпренауа 
дланка. Прпуивнички играч дпада пдзади и сп глава му ја избива уппкауа пд 
дланкауа. Дали е упа дпзвпленп? 
Не. 
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143. Тппкауа се пдбива кпн гплманпу пукакп негпвипу спиграч гп блпкира 
прпуивникпу кпј упауува удар кпн гплпу, пп шуп гплманпу ја фаќа сп раце. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи, бидејќи спиграшпу намернп не ја 
врауил уппкауа кпн гплманпу. 

 
144. Гплманпу вп пад, вп гплманскипу прпсупр, гп брани ударпу и ја држи 
ракауа врз уппкауа кпја е на земја. Нападачпу на прпуивничкауа екипа 
приурчува дп негп и сп врвпу на кппачкиуе ја шууира уппкауа вп мрежауа без 
да ја дппре ракауа на гплманпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, гплпу не се признава. Играуа прпдплжува сп 
дирекуен слпбпден удар пд месупуп на прекрщпкпу. Овпј прекрщпк се казнува 
сп дирекуен слпбпден удар (дури и акп има кпнуаку самп сп уппкауа), бидејќи 
упа е недпзвплен суару пд играш каде щуп ппсупи гплем ризик да се ппвреди 
гплманпу кпј мпже да биде удрен вп гпрнипу дел пд уелпуп или главауа. 

 
145. Гплманпу ја испушуа уппкауа за да сп нпга ја уфрли уппкауа вп игра, а 
прпуивнички играч ја пресреунува пред да ја дппре земјауа. Пдлука на 
судијауа? 
Оваа ппсуапка на играшпу мпра да се смеуа за прекрщпк, судијауа ја прекинува 
играуа и дпсудува индирекуен слпбпден удар за екипауа на гплманпу пд 
месупуп на прекрщпкпу. Испущуаоеуп на уппкауа пд рацеуе на гплманпу за да 
се уфрли вп игра се смеуа за ппседуваое на уппкауа пд сурана на гплманпу и 
прпуивнишкипу играш не смее вп упј мпмену да гп напада гплманпу. 

 
146. Кпга се смеуа дека гплманпу има ппсед на уппкауа? 
Се смеуа дека гплманпу има ппсед на уппкауа: 
 Кпга уппкауа е ппмеду негпвиуе раце или ппмеду негпвауа рака и кпја билп 

ппврщина (на пример, земјауа или негпвпуп уелп) или кпга ја дппира сп кпј 
билп дел пд ракауа или дланкауа, псвен акп уппкауа не се пдбие пд гплманпу 
или гплманпу ја пдбранил уппкауа;

 Кпга ја држи уппкауа вп испружена рака, сп дланкауа свруена нагпре;

 Кпга ја удира уппкауа пд земја или ја фрла вп впздух.
Прпуивнишкипу играш не смее да гп напада гплманпу сѐ дпдека гплманпу ја 
држи уппкауа вп раце вп свпј ппсед. 
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147. За да спречи уппкауа да ја мине пппречнауа линија и сп упа да спречи 
удар пд агпл за прпуивничкауа екипа, гплманпу се фрла и сп раце ја пдбива 
уппкауа пд пппречнауа линија вп уеренпу за игра, вп сппсувенипу гплмански 
прпсупр. Пукакп суанал, ја зема уппкауа вп раце за да ја исфрли вп игра. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 
148. Пдбранбенипу играч намернп ја враќа уппкауа сп нпга кпн свпјпу 
гплман. Вп упј мпмену гплманпу се лизнува и уппкауа пди кпн празнауа 
мрежа. За да спречи гпл, гплманпу се фрла и сп рака ја исфрла уппкауа преку 
пппречнауа линија и на упј начин спречува сигурен гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд 
месупуп каде щуп гплманпу ја играл уппкауа сп рака. 

 

149. Играч кпј не е гплман, намернп игра сп уппкауа сп рака вп свпјпу казнен 
прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува казнен удар. Дпкплку судијауа ууврди 
дека играшпу е исуп уака винпвен за спрешуваое на веуувашка акција или 
спрешуваое на пшигледна щанса за гпл, упј дппплниуелнп дисциплински ќе гп 
казни прекрщиуелпу. 

 
150. Екипауа кпја напада врши уфрлуваое и уппкауа дпада дп гплманпу на 
екипауа шуп се брани. Гплманпу ја прпмашува уппкауа, а спиграчпу сп рака 
ја исфрла уппкауа преку пречкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди казнен удар. Дпкплку судијауа ууврди дека играшпу е исуп 
уака винпвен за спрешуваое на веуувашка акција или спрешуваое на пшигледна 
щанса за гпл, упј дппплниуелнп дисциплински ќе гп казни играшпу. 

 
151. Играчпу се пбидува да ја спречи уппкауа да влезе вп гплпу намернп 
играјќи сп рака. Сепак, уппкауа влегува вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу и ќе гп пппмене играшпу за несппрускп 
пднесуваое. 

 
152. Играч намернп игра сп уппкауа сп рака пбидувајќи се да спречи уаа да 
суигне дп играчпу на прпуивничкауа екипа. Иакп ја дппрел уппкауа сп дланка, 
сепак прпуивничкауа екипа дпада дп уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ппшиуува преднпсу и дпзвплува играуа да прпдплжи. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИЛО 13 
 

СЛПБПДНИ УДАРИ 
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ПРАВИЛП 13 – СЛПБПДНИ УДАРИ 

01. Играчпу напада прпуивнички играч на препсуар начин вп мпменупу кпга 
пвпј ја немал уппкауа вп играчки прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, дпсудува дирекуен слпбпден удар или казнен 
удар и гп пппменува прекрщиуелпу ппради препсуар суару. 

 
02. Дефанзивнипу играч гп запира движеоеуп на играчиуе на прпуивничкауа 
екипа сп физички кпнуаку - држеое. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, дпсудува дирекуен слпбпден удар за 
задржуваое на играшпу на прпуивнишкауа екипа или казнен удар. Акп судијауа 
смеуа дека играшпу исуп уака е винпвен за недпсуаупк на ппшиу кпн фудбалска 
игра, спрешуваое на веуувашка акција или пшигледна щанса за гпл, упј 
дппплниуелнп дисциплински ќе гп казни прекрщиуелпу. 

 

03. Пдбранбенипу играч сппнува играч на прпуивничкауа екипа, кпј бил вп 
пчигледна шанса за гпл. Пред судијауа да ја прекине играуа ппради 
прекршпкпу, негпв спиграч ја зема уппкауа и сам се упауува кпн гплпу вп 
пчигледна шанса за гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ппшиуува преднпсу и ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 
Прекрщиуелпу ќе биде пппменау вп првипу прекин на играуа. 

 
04. Пдбранбенипу играч сппнува играч на прпуивничкауа екипа, кпј се напда 
вп веуувачка сиууација. Пред судијауа да ја прекине играуа ппради 
направенипу прекршпк, негпв спиграч ја зема уппкауа и веуувачкауа акција 
прпдплжува. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ппшиуува преднпсу и ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 
Прекрщиуелпу нема да биде пппменау бидејќи веуувашкауа акција не била 
сппрена, ууку прпдплжила. 

 
05. Пдбранбен играч препсурп суаруува врз играч на прпуивничкауа екипа, 
кпј се напда вп веуувачка сиууација. Пред судијауа да ја прекине играуа 
ппради направенипу прекршпк, негпви спиграч ја зема уппкауа и 
веуувачкауа акција прпдплжува. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ппшиуува преднпсу и ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 
Прекрщиуелпу ќе биде пппменау вп првипу прекин на играуа ппради препсуар 
суару. 
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06. Дали е дпзвпленп судијауа да ппкаже црвен карупн на резервен играч, 
за насилничкп пднесуваое, навредливи или ппгрдни изрази и/или 
дејсувија, за да укаже дека мпра да гп напушуи уехничкипу прпсупр и 
негпвауа пкплина, без разлика дали учесувувал вп играуа или не? 
Да. Сиуе играши, резервни играши, заменеуи играши и пфицијални лица 
запищани вп записникпу на наупреварпу се ппд јурисдикција на судијауа, без 
разлика дали се на уеренпу или не. Целуа на ппкажуваоеуп црвен карупн е 
јаснп да се ппкаже дека прекрщиуелпу зарабпуил исклушуваое. 

 
07. Играчпу лежи на уппкауа неразумнп дплгп време. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа, гп пппменува играшпу за несппрускп пднесуваое 
и ја прпдплжува играуа сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа 
пд месупуп на прекрщпкпу. (Ппд неразумнп дплгп мислиме ппвеќе пд 6 
секунди). 

 
08. Играч вп бпрба за уппка дпада вп кпнуаку сп прпуивнички гплман, кпј е вп 
сппсувенипу гплмански прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Бпрбауа за уппкауа сп гплманпу е дпзвплена дпкплку играшпу не гп суприл упа 
на невнимауелен нашин, препсурп или сп уппуреба на прекумерна сила. 

 

09. Дали е дпзвпленп двајца или ппвеќе играчи да нападаау прпуивнички 
играч вп исуп време? 
Да, ппд услпв да гп направау упа на дпзвплен нашин. 

 
10. Кпга се смеуа дека уппкауа е вп „прпсупрпу за игра“ на играчпу? 
„Прпсупр за игра“ знаши зпна каде щуп играшпу мпже да ја дппре уппкауа сп 
испружена нпга/суапалп, вп скпк сп глава или гплман вп скпк сп ращирени 
раце. Тпа расупјание зависи пд физишкиуе предисппзиции на играшиуе. Акп 
уппкауа е вп „прпсупрпу за игра“, играшпу мпже да биде „нападнау“ на 
правилен нашин. 

 

11. Пдбранбенипу играч гп држи (влече) нападачпу надвпр пд казненипу 
прпсупр, нп завршува вп казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди казнен удар. Исуп уака, 
пдбранбенипу играш мпже да биде и санкципниран дисциплински, спгласнп 
ПФИ. 
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12. Пдбранбенипу играч гп држи прпуивничкипу играч и гп влече вп 
казненипу прпсупр. Нападачпу се пбидува да се пслпбпди, нп ппвлекуваоеуп 
прпдплжува пп шуп играчиуе гп напушуиле казненипу прпсупр и завршиле 
на земја. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди казнен удар за влешеое на прпуивнишки играш вп 
казненипу прпсупр. Исуп уака, пдбранбен играш мпже да биде и санкципниран 
дисциплински, вп спгласнпсу сп ПФИ. 

 
13. Играчпу игра на ппасен начин и ја крева нпгауа вп мпменупу кпга 
прпуивникпу се пбидува да ја удри уппкауа сп глава. Вп упј мпмену дпада дп 
кпнуаку сп главауа на играчпу на прпуивничкауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува дирекуен слпбпден удар или казнен 
удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп на прекрщпкпу. Акп судијауа смеуа 
дека играшпу гп суприл прекрщпкпу на препсуар нашин или сп уппуреба на 
прекумернауа сила, дппплниуелнп дисциплински ќе гп санкципнира 
прекрщиуелпу. 

 
14. Нападачпу кпј е вп пфсајд ппзиција акуивнп се вклучува вп играуа. 
Ппмпшникпу судија гп крева свпеуп знаме за да сигнализира пфсајд. 
Судијауа не гп гледа ппдигнаупуп знаменце, а пдбранбенипу играч сп 
невнимауелен суару гп запира играчпу на прпуивничкауа екипа вп пчигледна 
шанса за гпл надвпр пд казненипу прпсупр. Судијауа ја прекинува играуа и 
дури ппупа гп гледа знакпу на ппмпшнипу судија. Пдлука на судијауа? 
Акп судијауа, пукакп ја прекинал играуа: 
а) ја прифауи пдлукауа на ппмпщнипу судија за пфсајд, ја прпдплжува играуа 
сп индирекуен слпбпден удар за пдбранбенауа екипа, пд месупуп каде щуп 
нападашпу бил акуивнп вклушен вп играуа; 
б) не ја прифауи пдлукауа на ппмпщнипу судија за пфсајд, играуа прпдплжува 
сп дирекуен слпбпден удар за екипауа щуп нападала, пд месупуп на 
прекрщпкпу. Судијауа ќе гп исклуши пдбранбенипу играш ппради спрешуваое 
на пшигледна щанса за гпл. 
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15. Нападачпу е вп пфсајд ппзиција и акуивнп се вклучува вп играуа. 
Ппмпшникпу судија гп крева свпеуп знаме за да сигнализира пфсајд. 
Судијауа не гп гледа знакпу, а пдбранбенипу играч насилнп гп удира играчпу 
на прпуивничкауа екипа. Судијауа ја прекинува играуа и дури ппупа гп гледа 
знакпу на ппмпшнипу судија. Пдлука на судијауа? 
Акп судијауа, пукакп ќе ја прекине играуа: 
а) ја прифауи пдлукауа на ппмпщнипу судија за пфсајд, играуа прпдплжува сп 
индирекуен слпбпден удар вп кпрису на пдбранбенауа екипа, пд месупуп каде 
щуп нападашпу бил акуивнп вклушен вп играуа; 
б) не ја прифауи пдлукауа на ппмпщнипу судија за пфсајд, играуа прпдплжува 
сп дирекуен слпбпден удар за екипауа щуп нападала, пд месупуп на 
прекрщпкпу. 
Вп двауа слушаи, судијауа ќе гп исклуши пдбранбенипу играш ппради 
насилнишкп пднесуваое. 

 
16. Играчпу бара пд судијауа да гп напушуи уеренпу за да ги замени 
кппачкиуе. Кпга гп напушуа уеренпу, ппкрај гплпу на прпуивничкауа екипа, 
уппкауа се пдбива кпн негп и упј ја шууира вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Играшпу ќе биде пппменау за несппрускп 
пднесуваое, а играуа ќе прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп е направен прекрщпкпу. 

 
17. Ппмпшникпу судија сигнализира дека играчпу е винпвен за насилничкп 
пднесуваое. Сеуп упа се случува зад грбпу на главнипу судија. Екипауа на 
играчпу кпј гп направил прекршпкпу ппсуигнува гпл и дури упгаш судијауа гп 
забележува сигналпу на ппмпшникпу судија. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Играшпу кпј гп направил прекрщпкпу се 
исклушува ппради насилнишкп пднесуваое, а играуа прпдплжува сп дирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд месупуп на прекрщпкпу или казнен 
удар акп прекрщпкпу е направен вп прпуивнишкипу казнен прпсупр. 

 
18. Пп ппсуигнуваоеуп на гпл, судијауа гп забележува знакпу на ппмпшникпу 
судија. Ппмпшникпу судија му кажува на судијауа дека пред да влезе 
уппкауа вп гпл, гплманпу на екипауа кпја ппсуигнала гпл насилнп удрил играч 
на прпуивничкауа екипа вп свпјпу казнен прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Гплманпу ќе биде исклушен ппради 
насилнишкп пднесуваое, а играуа прпдплжува сп казнен удар вп кпрису на 
прпуивнишкауа екипа. 
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19. Играч изведува слпбпден удар, а ппупа намернп ппвупрнп ја дппира 
уппкауа сп дланка без преухпднп сп неа да игра друг играч. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува дирекуен слпбпден удар за намернп 
играое сп рака, или казнен удар дпкплку прекрщпкпу е направен вп негпвипу 
казнен прпсупр (се казнува ппуещкипу прекрщпк). Дпкплку судијауа ууврди 
дека играшпу е исуп уака винпвен за спрешуваое на веуувашка акција или 
пшигледна щанса за гпл на прпуивнишкауа екипа, упј дппплниуелнп 
дисциплински ќе гп санкципнира играшпу. 

 

20. Кпга прпуивничкиуе играчи мпжау да влезау вп казненипу прпсупр при 
изведуваое на удар пд гпл или слпбпден удар, пд казненипу прпсупр на 
играчпу кпј гп изведува ударпу? 
Оукакп уппкауа е удрена и видливп придвижена. 

 
21. Каде уреба да супјау прпуивничкиуе играчи кпга се изведуваау слпбпдни 
удари (дирекуни и индирекуни) пд сппсувенипу казнен прпсупр? 
Сиуе прпуивнишки играши мпра да бидау на уеренпу за игра, нп надвпр пд 
казненипу прпсупр и најмалку 9,15m пддалешени пд уппкауа. 

 
22. Дали мпже да се изведе слпбпден удар сп креваое на уппкауа сп нпга 
или сп двеуе суапала исупвременп? 
Да. Тппкауа е вп игра кпга е удрена и јаснп се придвижува. 

 

23. Дали играчиуе мпжау да кприсуау уакуика за изигруваое на играчиуе на 
прпуивничкауа екипа, кпга се изведува слпбпден удар, дпсуден вп кпрису на 
нивнауа екипа? 
Да. Тпа е дпзвпленп. 

 

24. Се дпсудува индирекуен слпбпден удар вп кпрису на играчиуе на 
нападачкауа екипа, надвпр пд казненипу прпсупр на прпуивникпу. Судијауа 
не ја крева ракауа за да ппкаже дека се рабпуи за индирекуен слпбпден 
удар, а играчпу шууира дирекунп вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу ппради свпја грещка, а играуа прпдплжува 
сп ппвупрнп изведуваое на индирекунипу слпбпден удар сп прппищанипу 
знак сп креваое рака. 
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25. Играчпу изведува брз слпбпден удар и уппкауа влегува вп гплпу. Судијауа 
немал време да сигнализира дека се рабпуи индирекуен слпбпден удар. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу, ууку ќе ппбара ппвупрнп изведуваое на 
индирекунипу слпбпден удар сп прппищанипу знак сп креваое рака. 

 
26. Дпдека уппкауа е пддалечена 2 меури пд нападачпу, кпј бил вп 
прпуивничкипу казнен прпсупр, вп дпбра ппзиција за ппсуигнуваое на гпл, 
гплманпу гп напада на препсуар начин. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди казнен удар и ќе гп исклуши гплманпу за спрешуваое на 
пшигледна щанса за гпл. 

 

27. Ппвреденипу играч пп укажанауа лекарска ппмпш се враќа на уеренпу за 
игра без дпзвпла на судијауа и ја игра уппкауа пред играч на прпуивничкауа 
екипа, кпј бил сам вп налеу кпн прпуивничкипу гпл, дпдека пред негп бил 
самп гплманпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа. Играшпу кпј влегпл вп уеренпу за игра без 
дпзвпла на судијауа се исклушува за спрешуваое на пшигледна щанса за гпл. 
Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар пд месупуп каде щуп играшпу 
му пппрешил на прпуивникпу играјќи сп уппкауа. 

 
28. Играчпу кпј е веќе пппменау е упауен надвпр пд уеренпу за игра за да му 
се укаже лекарска ппмпш. Ппвреденипу играч пп укажанауа лекарска 
ппмпш без дпзвпла на судијауа се враќа вп уеренпу и гп запира играчпу на 
прпуивничкауа екипа кпј е вп веуувачка акција. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа. Судијауа на играшпу кпј влегпл вп уеренпу за игра 
без дпзвпла ќе му ппкаже вупр жплу карупн, а ппупа и црвен и ќе гп исклуши 
пд игра. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар пд месупуп каде щуп 
играшпу гп запрел прпуивникпу. Судијауа мпра дппплниуелнп да гп пријави 
играшпу вп записникпу на наупреварпу за спрешуваое на веуувашка акција. 

 

29. Играчпу на средишнауа линија пчигледнп и намернп игра сп уппкауа сп 
рака и на упј начин се му пппречува на прпуивнички играч да суекне ппсед 
на уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа. Играшпу ќе биде пппменау дпкплку запрел веуувашка 
акција на прпуивнишкауа екипа или ќе биде исклушен акп спрешил пшигледна 
щанса за гпл играјќи сп рака. 
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30. Нападачпу кпј ја кпнурплира уппкауа гп напушуа уеренпу за игра преку 
пппречнауа линија на 10 меури пд прпуивничкипу гпл, какп спсуавен дел пд 
играуа, за да гп запбикпли прпуивничкипу пдбранбен играч и да прпдплжи 
да игра сп уппкауа. Пдбранбенипу играч суаруува врз негп надвпр пд уеренпу 
на препсуар начин. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди казнен удар за нападашкауа екипа и ќе гп пппмене 
пдбранбенипу играш. 

 
31. Пдбранбенипу играч и прпуивникпу, вп бпрбауа за уппка завршуваау зад 
пппречнауа линија на уеренпу за игра какп спсуавен дел пд играуа, на 
пплпвинауа на уеренпу шуп í припада на екипауа пд пдбранауа. Вп мпменупу 
кпга целауа уппка, удрена пд пдбранбенипу играч, ја ппминала пппречнауа 
линија, пдбранбенипу играч на препсуар начин суаруува врз играчпу на 
прпуивничкауа екипа надвпр пд уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп пппменува пдбранбенипу играш. 
Наупреварпу прпдплжува сп удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 

 
32. Играчпу кпј бил преухпднп пппменау, прави препсуар прекршпк за 
пппмена, нп судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи за да ппчиуува 
преднпсу за прпуивничкауа екипа вп пчигледна шанса за гпл. Некплку 
мпменуи ппдпцна, играчпу кпј уребал да биде исклучен ппради вупра 
пппмена ја псвпјува уппкауа и ургнува вп напад. Пдлука на судијауа? 
Судијауа веднащ ќе ја прекине играуа и ќе гп исклуши играшпу за вупра 
пппмена. Наупреварпу прпдплжува сп индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп играшпу кпј уребал да биде 
исклушен играл сп уппкауа. 

 
33. Играчпу кпј преухпднп бил пппменау, прави препсуар прекршпк кпј се 
казнува сп пппмена. Судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи за да í даде 
преднпсу на прпуивничкауа екипа вп пчигледна шанса за гпл. Некплку 
мпменуи ппдпцна, играчпу кпј уребал да биде исклучен ппради вупра 
пппмена, грубп суаруува врз прпуивникпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа веднащ ќе ја прекине играуа. Играшпу ќе се пппмене пп вупр пау и ќе 
се исклуши пд игра. Судијауа ќе гп пријави играшпу вп записникпу и за 
направенипу груб прекрщпк. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар 
за прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде щуп играшпу гп направил прекрщпкпу. 
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34. Дпдека уппкауа е вп игра, гплманпу вп сппсувенипу казнен прпсупр 
насилнп напада спиграчи. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши гплманпу и ќе дпсуди казнен удар 
за прпуивнишкауа екипа. 

 
35. Незадпвплен пд судискауа пдлука, дпдека уппкауа е вп игра вп казненипу 
прпсупр, играчпу гп плука судијауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши играшпу и ќе дпсуди дирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп бил „удрен- 
плукнау“ судијауа или казнен удар за прпуивнишкауа екипа дпкплку упа се 
слушилп вп казненипу прпсупр на екипауа на прекрщиуелпу. 

 

36. Дпдека играуа е вп прекин, незадпвплен пд пдлукауа на судијауа, играчпу 
гп плука судијауа. Пдлука на судијауа? 
Играшпу се исклушува, а играуа прпдплжува на нашин какп щуп била прекинауа. 

 
37. Дпдека играуа е вп уек, вп сппсувенипу казнен прпсупр гплманпу 
плука/каснува некпј шуп е заведен вп записникпу на наупреварпу или член 
на судискауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши гплманпу и ќе дпсуди казнен удар 
за прпуивнишкауа екипа. 
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38. Незадпвплен пд пдлукауа на судијауа, дпдека уппкауа е вп игра вп 
казненипу прпсупр, 
а) играч вербалнп гп напада судијауа (сп пцуеое); 
б) уренер вербалнп гп напада судијауа (сп пцуеое), супејќи на рабпу пд 
уехничкипу прпсупр; 
в) уренер вербалнп гп напада судијауа (сп пцуеое), вурчувајќи вп уеренпу за 
игра. 
Пдлука на судијауа и месуп пд каде шуп прпдплжува играуа? 
а) Дпкплку не мпже да се ппшиуува преднпсу за прпуивнишкауа екипа, судијауа 
ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши играшпу, а играуа ќе ја прпдплжи сп 
индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп 
играшпу се пднесувал несппруски. 
б) Дпкплку не мпже да се ппшиуува преднпсу за прпуивнишкауа екипа, судијауа 
ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши уренерпу и ќе гп пусурани пд пграденипу 
дел на уеренпу за игра и негпвауа пкплина. Играуа прпдплжува сп спущуаое 
на судиска уппка за екипауа кпја ппследна играла сп уппкауа, пд месупуп каде 
щуп уппкауа ппследен пау била играна. Акп уппкауа била вп казненипу прпсупр 
вп мпменупу на прекин на играуа или ппследнипу дппир на уппкауа бил вп 
казненипу прпсупр, судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на судиска 
уппка за гплманпу на пдбранбенауа екипа. 
в) Акп судијауа смеуа дека уренерпу, сп влеууваое на уеренпу за игра, влијае 
на играуа, судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши уренерпу и ќе гп 
пусурани пд пграденипу дел на уеренпу за игра и негпвауа пкплина. Играуа 
прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп 
каде щуп се слушил прекрщпкпу (каде уренерпу влијаел на играуа сп 
несппрускпуп пднесуваое) или казнен удар за прпуивнишкауа екипа дпкплку 
прекрщпкпу се слушил вп казненипу прпсупр. Вп спрпуивнп, судијауа мпже да 
дпзвпли преднпсу за прпуивнишкауа екипа и ќе гп исклуши уренерпу вп првипу 
прекин на играуа. 
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39. Вп уекпу на играуа, двајца играчи пд исуа екипа: 
а) неприсупјнп и грубп се навредуваау; 
б) уепаау. 
Пдлука на судијауа? 
Кпга пва ќе се случи на уеренпу за игра: 
а) Дпкплку не мпже да се ппшиуува преднпсу за прпуивнишкауа екипа, судијауа 
ќе ја прекине играуа и ќе ги исклуши двајцауа играши. Наупреварпу ќе гп 
прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп 
каде щуп се слушил прекрщпкпу (каде играшиуе се пднесувале несппруски). 
б) Дпкплку не мпже да се ппшиуува преднпсу за прпуивнишкауа екипа, судијауа 
ќе ја прекине играуа и ќе ги исклуши двајцауа играши. Играуа ќе прпдплжи сп 
дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп се 
слушил прекрщпкпу (казнен удар дпкплку се слушил вп сппсувенипу казнен 
прпсупр на играшиуе кпи се суепале). 
Кпга играчиуе гп напушуаау уеренпу за игра и упа се случува надвпр пд 
уеренпу за игра: 
а) Дпкплку не мпже да се ппшиуува преднпсу за прпуивнишкауа екипа, судијауа 
ќе ја прекине играуа и ќе ги исклуши двајцауа играши. Наупреварпу ќе гп 
прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп 
каде щуп била уппкауа вп мпменупу на прекин на играуа. 
б) Дпкплку не мпже да се ппшиуува преднпсу за прпуивнишкауа екипа, судијауа 
ќе ја прекине играуа и ќе ги исклуши двајцауа играши. Наупреварпу ќе гп 
прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд 
најблискауа упшка пд гранишнауа линија дп месупуп на прекрщпкпу. 
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40. Дпдека играуа е вп уек, уренерпу за да спречи брз кпнура напад на 
прпуивничкауа екипа: 
а) супејќи на рабпу пд уехничкипу прпсупр ја фрла уппкауа кпн прпуивнички 
играч; 
б) супејќи на рабпу пд уехничкипу прпсупр, ја фрла уппкауа/шишеуп и ја 
удира уппкауа (влијае на играуа); 
в) вурчува вп уеренпу за игра и ја удира уппкауа (влијае на играуа); 
г) вурчува вп уеренпу за игра и гп фаќа прпуивничкипу играч сп раце. 
Пдлука на судијауа? 
а) Дпкплку ппсупјау услпви се применува преднпсу. Дпкплку ппради упа играуа 
биде прекинауа, судијауа ќе гп исклуши уренерпу и ќе ја прпдплжи играуа сп 
дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп уппкауа 
удрила или мпжела да гп ппгпди играшпу. 
б) Дпкплку ппсупјау услпви се применува преднпсу. Дпкплку ппради упа играуа 
биде прекинауа, судијауа ќе гп исклуши уренерпу и ќе ја прпдплжи играуа сп 
дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп била 
ппгпдена уппкауа. 
в) Судијауа ќе ја прекине играуа, уренерпу се исклушува, а играуа прпдплжува 
сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп се 
слушил прекрщпкпу или казнен удар за прпуивнишкауа екипа, дпкплку 
влијаниеуп на играуа е изврщенп вп казненипу прпсупр щуп му припада на 
негпвипу уим. 
г) Судијауа ќе ја прекине играуа, уренерпу се исклушува, а играуа прпдплжува 
сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп се 
слушил прекрщпкпу, или казнен удар за прпуивнишкауа екипа, дпкплку 
ппсурукцијауа врз прпуивнишкипу играш била изврщена вп казненипу прпсупр 
щуп му припада на негпвипу уим. 

 
41. Пдбранбен играч прави прекршпк вп сппсувенипу казнен прпсупр, вп 
сиууација кпга се пбидел да игра сп уппкауа или да ја пдземе пд 
прпуивникпу, кпј се напдал вп веуувачка акција за ппсуигнуваое на гпл. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 
Одбранбенипу играш се пппменува самп акп инуензиуеупу на самипу прекрщпк 
е за дисциплинска мерка. 
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42. Пдбранбенипу играч прави непрпмислен прекршпк прпуив 
прпуивнички играч вп казненипу прпсупр, вп пчигледна шанса за гпл, кпга 
немалп намера да игра сп уппкауа (на пр. држеое, ууркаое, влечеое). 
Пдлука на судијауа? Судијауа ја прекинува играуа и гп исклушува 
пдбранбенипу играш за спрешуваое на пшигледна щанса за гпл. Наупреварпу 
гп прпдплжува сп казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 

 
43. Пдбранбен играч прави непрпмислен прекршпк врз прпуивникпу вп 
свпјпу казнен прпсупр, вп веуувачка акција за ппсуигнуваое гпл, без намера 
да игра сп уппкауа (на пр. држеое, ууркаое, влечеое). Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп пппменува пдбранбенипу играш за 
спрешуваое на веуувашка акција. Наупреварпу гп прпдплжува сп казнен удар 
за прпуивнишкауа екипа. 

 

44. Пдбранбен играч прави непрпмислен прекршпк врз прпуивникпу вп 
негпвипу казнен прпсупр, вп пчигледна шанса за гпл, кпга пдбранбенипу 
играч имал намера да игра сп уппкауа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп пппменува пдбранбенипу играш за 
спрешуваое на пшигледна щанса за гпл, вп сиууација кпга пдбранбенипу играш 
се пбидел да ја игра уппкауа. Наупреварпу гп прпдплжува сп казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
45. Нападачпу ја уурка уппкауа ппкрај пдбранбенипу прпуивнички играч пред 
негп и излегува пд уеренпу за игра за да гп запбикпли и да прпдплжи да игра 
сп уппкауа. Прпуивничкипу пдбранбен играч гп фаќа сп раце, зад 
надплжнауа линија, за да гп спречи вп прпдпрпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп пппменува прпуивнишкипу пдбранбен играш 
за несппруски пднпс. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за 
екипауа щуп нападала пд надплжнауа линија, пд месупуп најблиску дп месупуп 
на прекрщпкпу. 

 
46. Ппсле дпзвплен скпк на уппка, вп бпрба сп прпуивничкипу гплман, 
нападачпу и гплманпу завршуваау вп гплпу зад пппречнауа линија, какп 
спсуавен дел пд играуа. Гплманпу ппупа гп удира нападачпу сп занемарливп 
мала сила. Пдлука на судијауа? 
Акп уппкауа е вп игра, судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп пппмене гплманпу и 
ќе дпсуди казнен удар за екипауа щуп напада. Дпкплку играуа е прекинауа, 
судијауа ќе гп пппмене гплманпу и ќе ја прпдплжи играуа какп щуп била 
прекинауа. 
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47. Пукакп судијауа дпсудил слпбпден удар за една пд екипиуе, играчпу 
пдлучува брзп да гп изведе слпбпднипу удар. Прпуивничкипу играч, кпј е 
расупјание ппмалп пд 9,15m пд уппкауа, ја пресекува игранауа уппка. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи. 

 
48. Пукакп судијауа дпсудил слпбпден удар за една пд екипиуе, играчпу 
пдлучува брзп да гп изведе слпбпднипу удар. Прпуивничкипу играч, кпј е вп 
близина на уппкауа, намернп гп спречува да гп изведе ударпу. Какви мерки 
презема судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и гп пппменува прпуивнишкипу играш за 
неппшиууваое на прппищанпуп расупјание пд 9,15m и пппрешуваое вп 
изведуваоеуп на слпбпднипу удар. Тпј ја прпдплжува играуа сп ппвупрнп 
изведуваое слпбпден удар, вп кпрису на исуауа екипа кпја првишнп гп извела 
ударпу. 

 
49. Пукакп пдбранбенипу играч гп запрел сп прекршпк прпуивничкипу играч 
вп пчигледна шанса за гпл, судијауа ја прекинува играуа, брза кпн месупуп 
на прекршпкпу сп пчигледна намера да му изрече дисциплинска мерка на 
прекршиуелпу. Вп упј мпмену спиграчиуе на играчпу, над кпј е направен 
прекршпкпу, брзп гп изведуваау слпбпднипу удар и ппвупрнп се суекнуваау 
сп веуувачка акција. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да дпзвпли играуа да прпдплжи и гп исклушува пдбранбенипу 
играш. Играуа прпдплжува сп ппвупрнп изведуваое на слпбпднипу удар. 
Единсувенп судијауа мпже да дпзвпли брзп изведуваое на слпбпднипу удар 
самп кпга спиграшпу пд дпдаденауа уппка е вп пшигледна щанса за гпл, и упгащ 
црвенипу карупн се заменува сп жплу карупн. 

 
50. Играч кпј веќе е пппменау за препсуар суару е надвпр пд уеренпу за да ја 
ппправи ппремауа. Тпј наеднаш вурчува вп уеренпу за игра без дпзвпла на 
судијауа и грубп суаруува врз прпуивничкипу играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп пппмене играшпу и ќе гп исклуши пд игра 
ппради две пппмени. Наупреварпу ќе гп прпдплжи сп дирекуен слпбпден 
удар. Судијауа дппплниуелнп ќе гп пријави играшпу за направенипу груб 
прекрщпк вп записникпу пд наупреварпу. 
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51. Пред да се изведе удар пд агпл, пдбранбенипу играч гп држи 
прпуивничкипу нападач и гп спречува да се движи вп казненипу прпсупр. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа вп уакви сиууации мпра да делува превенуивнп, да гп прекине 
изведуваоеуп на ударпу пд агпл пред уппкауа да биде вп игра, да гп 
предупреди играшпу кпј гп држи прпуивникпу и да гп пппмене дпкплку 
прпдплжи да држи/влеше. Не мпже да се дпсуди казнен удар, бидејќи уппкауа 
не била вп игра. Наупреварпу прпдплжува сп изведуваое на ударпу пд агпл. 

 

52. Гплманпу гп запира прпуивничкипу нападач вп пчигледна шанса за гпл, сп 
прекршпк сп игра сп рака надвпр пд казненипу прпсупр. Сепак, уппкауа се 
пдбива дп спиграчпу на нападачпу кпј ја упауува уппкауа вп гплпу и 
ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп примени правилпуп за преднпсу и ќе гп признае гплпу. Гплманпу 
ќе биде пппменау, бидејќи на крајпу не била спрешена пшигледнауа щанса за 
гпл, ууку се ппсуигнал гпл. 

 
53. Тппкауа случајнп гп дппира нападачпу вп рака, кпга упј нема кпнурпла над 
уппкауа, на начин шуп не гп смеуаме за прекршпк за играое сп рака. Ппупа, 
негпвипу спиграч веднаш дпада вп ппсед на уппкауа и ппсуигнува гпл. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 

54. Тппкауа случајнп гп дппира нападачпу вп рака, кпга упј нема кпнурпла над 
уппкауа, на начин шуп не гп смеуаме за прекршпк за играое сп рака. 
Нападачпу веднаш ппупа ја упауува уппкауа вп гплпу и ппсуигнува гпл. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу. Наупреварпу прпдплжува сп дирекуен 
слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде щуп уппкауа ја 
дппрела ракауа на нападашпу. Вп пвпј слушај нема ппуреба пд дисциплинска 
мерка. 

 

55. Тппкауа гп ппгпдува пдбранбенипу играч вп ракауа, вп мпменупу кпга 
пплпжбауа на негпвауа рака е ппследица на движеоеуп за уаа сиууација, а 
пплпжбауа на ракауа не гп направи негпвпуп уелп неприрпднп ппгплемп. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 
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56. Вп кпи сиууации судијауа уреба да смеуа дека пплпжбауа на ракауа не гп 
прави уелпуп неприрпднп ппгплемп? 
Судијауа уреба да смеуа дека пплпжбауа на ракауа не гп прави уелпуп 
неприрпднп ппгплемп кпга: 

 Ракауа е блиску дп уелпуп;
 Ракауа е ппдалеку пд уелпуп какп резулуау на „прирпднпуп“ движеое на 

играшпу;

 Кпнуакупу на уппкауа и ракауа е какп резулуау на намернп играое сп уппкауа 
на играшпу сп друг дел пд уелпуп (се ппгпдува сам себе сп игра пд нпга, глава 
и сл.);

 Играш се движи кпн земја, или лежи на земја, а ракауа ја кприсуи за да гп 
ппупре уелпуп (при падаое или суануваое).

 
57. Вп кпи сиууации судијауа уреба да земе предвид дека пплпжбауа на 
ракауа гп прави уелпуп неприрпднп ппгплемп? 
Судијауа уреба да смеуа дека пплпжбауа на ракауа гп прави уелпуп 
неприрпднп ппгплемп кпга: 

 Ракауа е пшигледнп испружена пд уелпуп (за да се спздаде ппгплема прешка 
за ппминуваое на уппкауа);

 Ракауа е пшигледнп испружена над рампуп (за да се спздаде ппгплема 
прешка за ппминуваое на уппкауа);

 Играшпу се движи кпн земја или е на земја и ракауа не гп ппупира уелпуп и е 
ращирена пд уелпуп.

 

58. Вп кпи сиууации судијауа уреба да ја смеуа ппзицијауа на ракауа за 
пправдана/прифаулива? 
Судијауа уреба да ја смеуа ппзицијауа на ракауа пправдана/прифаулива: 
 Кпга пплпжбауа на ракауа мпже да се разбере/пбјасни сп движеоеуп на 

уелпуп на играшпу;

 Кпга пплпжбауа на ракауа е резулуау/ппследица на нпрмалнпуп движеое 
на играшпу;

 Кпга ракауа се движи кпн уелпуп за да се избегне кпнуаку сп уппкауа.
 

59. За време на изведуваое на слпбпден удар, пдбранбенипу играч легнува 
или клекнува на земја зад живипу тид ппсуавен на прппишана 
пддалеченпсу, сп цел дппплниуелнп да гп запре ппминуваоеуп на уппкауа. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли изведуваое на слпбпднипу удар. 
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60. Пдбранбенипу играч сп нпга ја дпдава уппкауа кпн сппсувенипу гплман. 
Гплманпу ја прима уппкауа сп нпга надвпр пд казненипу прпсупр, сп 
дриблинг се пслпбпдува пд играчпу на прпуивничкауа екипа, се враќа сп 
уппкауа вп казненипу прпсупр и ја фаќа вп раце. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар пд 
месупуп каде щуп гплманпу ја играл уппкауа сп рака. Судијауа не гп 
санкципнира дисциплински гплманпу. 

 
61. Судијауа ја прекинува играуа за да гп пппмене играчпу за прекршпк 
направен врз прпуивнички играч. Играчпу кпј гп направил прекршпкпу е 
незадпвплен, пчигледнп прпуесуирајќи прпуив пдлукауа на судијауа. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа ќе гп пппмене играшпу два пауи (два жплуи карупни), ппупа ќе му 
дпдели црвен карупн и ќе гп исклуши пд игра. Наупреварпу ќе гп прпдплжи сп 
дирекуен слпбпден удар пд месупуп каде щуп бил направен прекрщпкпу. 

 
62. Пдбранбен играч прави прекршпк врз прпуивнички нападач. Какп 
резулуау на суарупу, двајцауа играчи псуануваау ппвредени и им е ппуребна 
лекарска ппмпш. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар за играшпу 
на екипауа щуп напада. Тпј ќе гп пппмене пдбранбенипу играш и ќе му налпжи 
да гп напущуи уеренпу за игра. Судијауа мпже да дпзвпли на играшпу пд 
екипауа щуп напада да псуане на уеренпу пп медицинскипу уреуман, ппд услпв 
уреуманпу да се изврщи брзп. 

 
63. Нападачпу суаруува врз гплманпу на прпуивничкауа екипа кпј бил вп 
сппсувенипу казнен прпсупр и ја држи уппкауа меду негпвиуе раце. Играчпу 
невнимауелнп гп удира гплманпу и гп спречува да се пслпбпди пд уппкауа. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар за екипауа на гплманпу кпј се 
изведува пд: 

 Кпе билп месуп вп гплманскипу прпсупр дпкплку прекрщпкпу врз гплманпу 
бил направен вп гплманскипу прпсупр;

 Од месупуп на прекрщпкпу акп прекрщпкпу врз гплманпу бил направен 
надвпр пд гплманскипу прпсупр.

Тпа не е прекрщпк за пппмена (жплу карупн), псвен акп прекрщпкпу не е 
препсуар или не спрешува веуувашка акција. 
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64. Нападачпу упауува удар кпн прпуивничкипу гпл. Гплманпу ја фаќа уппкауа 
и ппупа ја спушуа на земја вп казненипу прпсупр. Нападачпу приурчува кпн 
уппкауа, кпја гплманпу ппвупрнп ја дппира сп раце. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа пд месупуп на прекрщпкпу, бидејќи гплманпу ппвупрнп 
ја зема уппкауа вп рацеуе пукакп ја испущуил пд рацеуе без приупа да биде 
играна пд друг играш. Не се дпделува дисциплинска мерка. 

 
65. Гплманпу изведува удар пд гпл и ја упауува уппкауа кпн свпј спиграч. Кпга 
гледа дека прпуивнички играч урча кпн уппкауа, упј ппвупрнп игра сп уппкауа 
и гп спречува прпуивникпу вп пчигледна шанса за гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе гп исклуши гплманпу ппради спрешуваое на 
пшигледна щанса за гпл. Наупреварпу ќе гп прпдплжи сп индирекуен слпбпден 
удар за прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде гплманпу пп вупр пау играл сп 
уппкауа. 

 
66. Играчпу изведува слпбпден удар и ја упауува уппкауа кпн сппсувенипу 
гпл. Кпга гледа дека прпуивнички играч урча кпн уппкауа, упј ппвупрнп игра 
сп уппкауа и гп спречува прпуивникпу кпј е вп пчигледна шанса за гпл. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе гп исклуши играшпу ппради спрешуваое на 
пшигледна щанса за гпл. Наупреварпу ќе гп прпдплжи сп индирекуен слпбпден 
удар за прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп играшпу пп вупр пау играл 
сп уппкауа. 
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ПРАВИЛП 14 - КАЗНЕН УДАР 

1. Каде мпра да супјау играчиуе при изведуваое на казнен удар? 
Сиуе играши, псвен ппределенипу изведуваш и прпуивнишкипу гплман, мпра да 
бидау внауре вп уеренпу за игра, нп надвпр пд казненипу прпсупр и најмалку 
9,15m пд казненипу прпсупр и зад замисленауа линија пд упшкауа за 
изведуваое на ударпу пд 11 меури паралелна сп пппрешнауа линија. 

 

2. Се изведува казнен удар вп прпдплженп време. Тппкауа првп удира вп 
гредауа, ппупа вп гплманпу, а ппупа вп суауивауа и влегува вп гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу се признава и се пзнашува крај на пплувремеуп, наупреварпу или 
прпдплжениеуп на наупреварпу. 

 
3. Се изведува казнен удар. Пп правилнп изведенипу казнен удар, на уппкауа 
упауена вп гплпу, резервнипу играч на пдбранбенауа екипа наурчува, ја 
дппира уппкауа, нп уаа сепак влегува вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу, ќе гп пппмене резервнипу играш и ќе гп пусурани 
пд уеренпу за игра. 

 

4. Се изведува казнен удар. Тппкауа удира вп пречкауа и се пдбива вп 
уеренпу за игра. Тпгаш на неа наурчува резервнипу играч пд пдбранбенауа 
екипа, без дпзвпла на судијауа и ја пппречува играуа на начин шуп игра сп 
уппкауа пред прпуивничкипу нападач. Пдлука на судијауа? 
Игарауа се прекинува, се пппменува резервнипу играш и се пусуранува пд 
уеренпу за игра. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден удар за екипауа на 
изведувашпу на казненипу удар, пд месупуп каде щуп резервнипу играш играл 
сп уппкауа или казнен удар, дпкплку упа се слушилп вп казненипу прпсупр. 

 

5. Се изведува казнен удар. Судијауа пп знакпу за изведуваое забележува 
дека гплманпу ги движи суапалауа пп гпл линијауа, нп се ппсуигнува гпл. 
Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
6. Се изведува казнен удар. Судијауа забележува дека гплманпу ги движи 
суапалауа пп гпл линијауа, гп брани ударпу и ја исфрла уппкауа над гплпу. 
Пдлука на судијауа? 
Удар пд агпл. 
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7. Се изведува казнен удар. Судијауа забележува дека пп негпвипу знак, и 
пред правилнп изведенипу удар, пдбранбенипу играч преранп вурчува вп 
казненипу прпсупр, а ппупа гплманпу гп брани лпшп изведенипу казнен 
удар. Пдлука на судијауа? 
Играуа се запира и казненипу удар се ппвупрува. 

 
8. Се изведува казнен удар. Спиграч на изведувачпу преранп вурчува вп 
казненипу прпсупр, а се ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Казненипу удар се ппвупрува. 

 

9. Се изведува казнен удар вп прпдплженп време. Удренауа уппка се пдбива 
пд пречкауа на гплпу вп уеренпу за игра, каде шуп дп неа дпурчува и ја 
дппира надвпрешнп лице. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе пзнаши крај на пплувремеуп, наупреварпу или прпдплжениеуп на 
наупреварпу. 

 
10. Се изведува казнен удар. Пред правилнп изведенипу удар, гплманпу се 
движи сп еднауа нпга напред пд гпл-линијауа, дпдека суапалпуп на другауа 
нпга е вп впздух, вп линија сп гпл-линијауа. Спиграчпу на изведувачпу 
преранп вурчува вп казненипу прпсупр. Гплманпу гп брани ударпу и ја 
исфрла уппкауа над гплпу. Пдлука на судијауа? 
Играуа прпдплжува сп индирекуен слпбпден удар вп кпрису на екипауа щуп се 
брани, пд месупуп на белауа упшка за изведуваое на казнен удар. 

 
11. Казнен удар се изведува вп прпдплженп време. Тппкауа се пдбива пд 
пречкауа на гплпу вп уеренпу за игра, а на неа наурчува резервен играч и ја 
дппира. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе пзнаши крај на пплувремеуп, наупреварпу или прпдплжениеуп и ќе 
гп пппмене резернипу играш. 

 
12. Се изведува казнен удар вп прпдплженп време. Спиграчпу на 
изведувачпу преранп вурчува вп казненипу прпсупр. Гплманпу гп брани 
ударпу и ја пдбива уппкауа вп уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе пзнаши крај на пплувремеуп, наупреварпу или прпдплжениеуп на 
наупреварпу. 

 

13. Се изведува казнен удар вп прпдплженп време. Пред уппкауа да биде вп 
игра, спиграч на изведувачпу преранп вурчува вп казненипу прпсупр, а 
уппкауа влегува вп гпл. Пдлука на судијауа? 
Играуа се запира и се ппвупрува казненипу удар. 
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14. Се изведува казнен удар вп прпдплженп време, а пред уппкауа да биде 
вп игра, спиграчпу на изведувачпу и пдбранбенипу играч преранп вурчуваау 
вп казненипу прпсупр, гплманпу гп брани ударпу. Пдлука на судијауа? 
Играуа се запира и се ппвупрува казненипу удар. 

 
15. Судијауа дпсудува ппвупрнп да се изведе казнен удар заупа шуп гплманпу 
сп двеуе нпзе се придвижил напред пд свпјауа гпл линија и гп пдбранил 
ударпу. Дали спиграч на изведувачпу мпже да гп изведе ппвупренипу 
казнен удар? 
Судијауа ќе му дпзвпли на друг изведуваш, кпј мпра да биде иденуификуван, 
да гп изведе ппвупренипу казнен удар. 
Гплманпу ќе биде уснп пппменау дпкплку упа е прв прекрщпк, а за секпј 
следен прекрщпк гплманпу ќе биде пппменау сп жплу карупн. 

 
16. При изведуваоеуп на казнен удар, гплманпу се движи напред пд  гпл 
линијауа сп двеуе нпзе пред да биде удрена уппкауа. Тппкауа гп 
прпмашува гплпу и излегува преку пппречнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прпдплжи играуа сп удар пд гпл, дпкплку прекрщпкпу на 
гплманпу не влијаел јаснп на изведувашпу на казненипу удар. Акп имал 
влијание, судијауа ќе дпсуди ппвупруваое на казненипу удар. Гплманпу ќе 
биде уснп пппменау дпкплку упа е прв прекрщпк, а за секпј следен прекрщпк 
гплманпу ќе биде пппменау сп жплу карупн. 

 
17. Играч изведува казнен удар пред судијауа да му даде знак. Пдлука на 
судијауа? 
Ударпу ќе се ппвупри, без разлика дали бил ппсуигнау гпл или не. 

 

18. Играч при изведуваое на казнен удар се лизга на уревауа и несмаснп 
игра сп уппкауа. Пукакп уппкауа е вп игра, ппвупрнп ја удира уппкауа пред да 
ја дппре друг играч. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за екипауа пд пдбранауа, пд 
месупуп каде щуп изведувашпу играл сп уппкауа пп вупр пау. 

 

19. Се изведува казнен удар, судијауа дава знак, спиграчпу на играчпу 
ппределен да гп изведе ударпу пдеднаш ургнува напред и гп изведува 
ударпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, спиграшпу ќе биде пппменау за несппрускп 
пднесуваое, а играуа ќе прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар за 
пдбранбенауа екипа пд белауа упшка. 
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20. Се изведува казнен удар, уппкауа удира вп суауивауа или гредауа и пука. 
Пдлука на судијауа? 
Акп уппкауа влезе дирекунп вп гплпу пукакп ќе удри вп суауива или греда, гплпу 
се признава. 
Акп уппкауа се пдбие вп уеренпу за игра, судијауа ќе ја прекине играуа, ќе 
ппбара замена на неисправнауа уппка и ќе ја прпдплжи играуа сп спущуаое на 
судиска уппка за гплманпу. 
Акп пвпј вупр слушај се слуши за време на прпдплженпуп време, играуа 
заврщува. 

 
21. Пукакп судијауа дпзвплил дппплниуелнп време за да се изведе или 
ппвупрнп да се изведе казнен удар на крајпу пд првпуп пплувреме, на крајпу 
пд регуларнипу уек за игра или за време на изведуваое на казненипу удар, 
уппкауа пука пред да ги дппре суауивиуе, пречкауа или гплманпу и не ја 
преминува пппречнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Казненипу удар мпра да се ппвупри сп нпва уппка. 

 
22. Судијауа дава знак за изведуваое казнен удар. Спиграчпу на изведувачпу 
упгаш насилнп гп удира играчпу на прпуивничкауа екипа надвпр пд 
казненипу прпсупр. Судијауа гп забележува прекршпкпу пред да се изведе 
ударпу. Пдлука на судијауа? 
Дпкплку казненипу удар не е изведен, судијауа гп прекинува изведуваоеуп и 
гп исклушува играшпу за насилнишкп пднесуваое, пред ппвупрнп да даде знак 
да се изведе казненипу удар. 
Акп играшпу гп изведе казненипу удар и се ппсуигне гпл, ударпу се ппвупрува. 
Дпкплку не се ппсуигне гпл или гплманпу гп пдбрани ударпу, судијауа ја 
прекинува играуа и дпсудува индирекуен слпбпден удар вп кпрису на 
пдбранауа пд белауа упшка. Вп двауа слушаи, судијауа ќе гп исклуши суприуелпу 
за насилнишкп пднесуваое. 

 
23. Играч кпј изведува казнен удар ја враќа уппкауа наназад, дп спиграч, кпј 
ја удира уппкауа вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе ја прпдплжи сп индирекуен слпбпден удар 
за пдбранбенауа екипа пд белауа упшка. Ова се смеуа за прекрщуваое на 
ппсуапкауа за изведуваое на казнен удар сппред Правилп 14. 

 
24. Играчпу кпј изведува казнен удар ја уфрла-шууира уппкауа вп гплпу сп 
пеуа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп призне гплпу. 
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25. Гплманпу, при изведуваое на казнен удар, супи сп нпзеуе зад  гпл 
линијауа вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да даде знак да се изведе казненипу удар и ќе гп предупреди 
гплманпу дека мпра да супи сп нпзеуе на гпл линијауа. 

 
26. Пред да се изведе казнен удар, гплманпу ги удира сп рацеуе и ги 
зауресува суауивиуе, гредауа или мрежауа пд гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа не смее да даде знак да се изведе казнен удар дпкплку гплманпу ги 
дппре, удри или зауресе суауивиуе, гредауа или мрежауа на гплпу и дпдека уие 
не мируваау. 

 
27. Играч пп изведуваое на казнен удар ја дппира уппкауа сп рака, пукакп 
уаа се пдбила пд гредауа и пред друг играч да играл сп неа. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар за екипауа пд пдбранауа, пд 
месупуп каде щуп изведувашпу направил прекрщпк сп играое сп рака. 

 

28. Играчпу кпј изведува казнен удар, ја прпигрува уппкауа напред, уака шуп 
му пвпзмпжува на негпвипу спиграч, кпј приурчува дп неа, да ппсуигне гпл. 
Дали е упа дпзвпленп? 
Да, ппд услпв да е исппшиуувана прппищанауа прпцедура за изведуваое 
казнен удар. 

 
29. Пдбранбен играч кпј супи вп негпвипу казнен прпсупр насилнп напада 
играч на прпуивничкауа екипа, дпдека уппкауа е вп игра вп прпуивничкипу 
казнен прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе дпсуди казнен удар за играшпу на 
прпуивнишкауа екипа и ќе гп исклуши пд игра пдбранбенипу играш ппради 
насилнишкп пднесуваое. 

 
30. На уеренпу за игра науппен сп впда, играчпу ја суава уппкауа дп белауа 
упчка за пд уаму да гп изведе казненипу удар. Дали е упа дпзвпленп? 
Не. 

 

31. Наупреварпу е прпдплжен за да мпже да се изведе казнен удар. Мпже 
ли да се замени гплманпу пред да се упауи ударпу? 
Да. Тпј мпже да биде заменеу сп кпј билп друг играш на уеренпу сп правп на 
игра или замена, ппд услпв да не е изврщен дпзвпленипу брпј на замени. 
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32. Играчпу кпј гп изведува казненипу удар, пп завршуваоеуп на залеупу 
кприсуи измама при ударпу (финуира). 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа, без разлика на исхпдпу на ударпу, играуа ќе ја прекине, ќе гп 
пппмене изведувашпу и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа пд белауа упшка, за прекрщпк пд Правилпуп 14. 

 
33. Вп кпи сиууации, при изведуваое на казнен удар, без разлика на исхпдпу 
на ударпу, судијауа мпра да ја прекине играуа и да ја прпдплжи сп 
индирекуен слпбпден удар за прпуивничкауа екипа? 

 Кпга казненипу удар се изведува наназад;

 Кпга спиграш на јаснп иденуификуван изведуваш гп изведува казненипу 
удар; ппупа судијауа гп пппменува спиграшпу кпј гп извел казненипу удар;

 Кпга изведувашпу пп заврщуваоеуп на залеупу кприсуи измама (финуа) при 
ударпу (уппуребауа на измама при залеупу е дпзвплена); судијауа гп 
пппменува изведувашпу.

 

34. Играч изведува казнен удар. Пред уппкауа да биде вп игра, играчпу на 
пдбранбенауа екипа и играчпу на нападачкауа екипа ги прекршиле ПФИ сп 
преранп влегуваое вп казненипу прпсупр. Изведувачпу уппуребил финуа при 
ударпу, пукакп гп завршил залеупу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар пд 
белауа упшка, за екипауа пд пдбранауа. Судијауа ќе гп пппмене изведувашпу за 
измама вп мпмену на изведуваое на казнен удар. 

 
35. Судијауа дава знак за изведуваое на казнен удар, а пред уппкауа да биде 
вп игра, гплманпу ги прекршува ПФИ. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли да се изведе казненипу удар. 

 Акп уппкауа влезе вп гплпу, упј гп признава гплпу;
 Акп уппкауа не влезе вп гплпу, а ималп пшигледнп влијание врз изведувашпу, 

упј гп ппвупрува казненипу удар и уснп гп предупредува гплманпу акп упа е 
прв прекрщпк, а за секпј нареден прекрщпк гплманпу ќе биде пппменау 
(жплу карупн). Дпкплку прекрщпкпу на гплманпу пшигледнп не влијаел на 
изведувашпу, судијауа ќе дпсуди удар пд гпл.
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36. Се изведува казнен удар. Спиграчпу на играчпу кпј гп изведува казненипу 
удар вурчува преранп вп казненипу прпсупр, уппкауа се пдбива пд пречкауа 
дп спиграчпу, кпј ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Играуа се запира, гплпу не се признава и се дпсудува индирекуен слпбпден 
удар вп кпрису на пдбранбенауа екипа, пд месупуп каде щуп бил направен 
прекрщпкпу. 

 
37. Играчпу кпј изведува казнен удар кприсуи измама при ударпу пп 
завршуваоеуп на залеупу. Вп исуп време, гплманпу ги прекршува ПФИ сп 
предвременп ппмесууваое на двеуе нпзе напред пд гпл линијауа. Пдлука 
на судијауа? 
Дпкплку гплманпу и играшпу кпј гп изведува казненипу удар направау 
прекрщпк, судијауа ќе гп пппмене изведувашпу и ќе ја прпдплжи играуа сп 
индирекуен слпбпден удар вп кпрису на пдбранбенауа екипа, пд белауа упшка. 
Тпкму измамауа на играшпу се смеуа дека е пришина ппради кпја гплманпу 
ппранп ургнал напред пд пппрешнауа линија. 

 

38. За време на казнен удар и пред уппкауа да биде вп игра, некплку играчи 
на двеуе екипи, чии суапала се надвпр пд линијауа на казненипу прпсупр, 
биле навалени напред уака шуп главиуе и градиуе им биле „внауре“ вп 
казненипу прпсупр (вп впздух). Изведувачпу дава гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу, бидејќи играшиуе не влегле вп казненипу прпсупр 
и на упј нашин не направиле прекрщпк. Ппзицијауа на играшпу при изведуваое 
на казнен удар се пдредува сппред пплпжбауа на суапалпуп или делпу пд 
уелпуп щуп ја дппира земјауа. 

 
39. Играч кпј изведува казнен удар пп завршуваоеуп на залеупу кприсуи урик  
при ударпу, нп не ја дппира уппкауа? Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп прекине изведуваоеуп на казненипу удар. Изведувашпу ќе биде 
пппменау, казненипу удар ќе биде ппвупрнп изведен, бидејќи уппкауа не била 
вп игра вп мпменупу кпга играшпу направил недпзвплен урик . 
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ПРАВИЛП 15 – УФРЛУВАОЕ 

1. Кпи услпви уреба да се испплнау за да се изврши уфрлуваое вп спгласнпсу 
сп Правилп 15? 

Вп мпменупу на уфрлуваое на уппкауа, изведувашпу мпра: 
 Да супи сп лицеуп завруен кпн уеренпу за игра;

 Сп двеуе суапала да супи на надплжнауа линија или на земја зад надплжнауа 
линија;

 Да ја уфрли уппкауа сп двеуе раце пд ппзиција зад и над главауа, на месупуп 
каде щуп уппкауа гп напущуила уеренпу за игра;

 Сиуе прпуивнишки играши мпра да супјау на пддалешенпсу пд најамлку 2m 
пд месупуп каде щуп се изведува уфрлуваоеуп.

 
2. Играчпу врши уфрлуваое уака шуп сп делпвиуе пд двеуе суапала супи на 
надплжнауа линија, дпдека преднипу дел пд суапалпуп се нпда преку 
надплжнауа линија, вп уеренпу за игра. Вп мпменупу на уфрлуваоеуп на 
уппкауа, изведувачпу се ппдига сп прсуиуе, уака шуп делпвиуе на двеуе 
суапала се пдвпени пд надплжнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа. 

 

3. Пд уфрлуваое, играчпу ја фрла уппкауа вп сппсувенипу гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 

 

4. Пд уфрлуваое, играчпу ја фрла уппкауа вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Удар пд гпл за прпуивнишкауа екипа. 

 
5. Играчпу врши уфрлуваое сп лицеуп свруенп кпн публикауа и уака ја уфрла 
уппкауа вп игра. Судиска пдлука? 
Судијауа ќе дпсуди уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа. 

 
6. Играчпу ја уфрлува уппкауа држејќи ја сп двеуе раце, нп сепак ја наспчува 
уппкауа сп еднауа рака. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа. 
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7. Играчпу правилнп ја уфрлува уппкауа вп игра, па урча и игра сп неа, шууира 
вп прпуивничкипу гпл, без никпј преухпднп да ја дппре уппкауа и уаа влегува 
вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Играуа се запира и се дпсудува индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа 
екипа пд месупуп каде щуп играшпу пп вупр пау играл сп уппкауа. 

 
8. Играчпу уфрлува ури меури ппдалеку пд месупуп каде шуп уппкауа гп 
напушуила уеренпу за игра преку надплжнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Играуа се запира и се дпсудува уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа. 

 

9. Играчпу прави правилнп уфрлуваое, нп уака шуп е пддалечен два меури 
ппзади надплжнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Акп уппкауа гп напущуила уеренпу за игра на упа месуп, судијауа ќе му дпзвпли 
на играшпу да изведе уфрлуваое. 

 
10. Играчпу изведува правилнп уфрлуваое, нп на уакпв начин шуп гп кприсуи 
ппдигнуваоеуп на уеренпу (виспчинка пд исуурена земја), кпе е надвпр пд 
уеренпу за игра, нп не ппдалеку пд еден меуар пд надплжнауа линија. 
Пдлука на судијауа? 
Ќе се ппвупри уфрлуваоеуп сп предупредуваое дп играшпу щуп уфрла дека 
уфрлаоеуп мпже да се изврщи самп вп висина на нивпуп на уеренпу. 

 

11. Пп уфрлуваоеуп, уппкауа ја дппира земјауа пред да биде вп уеренпу за 
игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп ппвупри уфрлуваоеуп за исуауа екипа, пд исупуп месуп. 

 
12. Уфрлуваоеуп гп прави пдбранбен играч. Тпј енергичнп ја фрла уппкауа 
вп сппсувенипу казнен прпсупр сакајќи да биде играна пд свпјпу гплман. 
Сепак, уппкауа удира вп судијауа и ја минува надплжнауа линија ппкрај 
гплпу и излегува надвпр пд уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Се дпсудува удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 

 

13. Пп правилнп изведенп уфрлуваое, уппкауа удира вп судијауа, кпј супи 
внауре вп уеренпу за игра и ппвупрнп излегува преку надплжнауа линија 
надвпр пд уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпсудува уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа. 

 

14. Каде мпра да супјау прпуивничкиуе играчи при уфрлуваое? 
Сиуе прпуивнишки играши мпра да супјау на пддалешенпсу пд најмалку 2 (два) 
меури пд месупуп каде щуп се изврщува уфрлаоеуп, вп уеренпу за игра. 
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15. Играчпу пдплгпвлекува сп изведуваое на уфрлуваоеуп. Пдлука на 
судијауа? 
Играшпу уреба да се пппмене за пдплгпвлекуваое на прпдплжуваоеуп на 
играуа. Играуа прпдплжува сп уфрлуваое пд сурана на екипауа на исуипу 
играш. 

 
16. Дали играчпу мпже да засуане пред прпуивничкипу играч кпј врши 
уфрлуваое? 
Да, ппд услпв да се напда на пддалешенпсу пд најмалку 2 меури пд месупуп на 
уфрлуваоеуп на уппкауа, вп уеренпу за игра. 

 
17. Тппкауа е надвпр пд игра, надвпр пд надплжнауа линија, нп пред да ја 
уфрли играчпу намернп гп удира играчпу на прпуивничкауа екипа. Пдлука 
на судијауа? 
Судијауа гп исклушува играшпу ппради насилнишкп пднесуваое и ја 
прпдплжува играуа сп уфрлуваое за исуауа екипа. 

 

18. Играчпу изведува уфрлуваое. Тппкауа не влегува вп уеренпу за игра, ууку 
псуанува надвпр пд надплжнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Уфрлуваоеуп гп ппвупрува исуауа екипа пд исупуп месуп. 

 
19. Пукакп играчпу извел правилнп уфрлуваое, уппкауа удира вп судијауа, 
кпј супел внауре вп уеренпу и ппвупрнп излегува преку надплжнауа линија 
надвпр пд уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа. 

 
20. Пукакп играчпу правилнп гп извел уфрлуваоеуп, уппкауа гп ппгпдува 
судијауа кпј супел внауре вп уеренпу за игра и суигнува дп спиграчпу на 
изведувачпу на уфрлуваоеуп, кпј не суекнал никаква преднпсу. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 
21. Пукакп пдбранбенипу играч правилнп извел уфрлуваое на уппкауа кпн 
свпјпу казнен прпсупр, сп желба да биде играна пд негпвипу гплман, уппкауа 
удира вп судијауа кпј суп вп казненипу прпсупр и излегува преку пппречнауа 
линија надвпр пд уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 
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22. Играч, кпј правилнп изведува уфрлуваое, намернп ја фрла уппкауа вп 
главауа на играч на прпуивничкауа екипа. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа акп гп смеуа играшпу за винпвен за несппрускп 
пднесуваое или за насилнишкп пднесуваое. Вп зависнпсу пд прекрщпкпу, гп 
пппменува или исклушува играшпу. Играуа прпдплжува сп дирекуен слпбпден 
удар вп кпрису на прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп е направен 
прекрщпкпу, пднпснп пд месупуп каде щуп уппкауа удрила вп играшпу на 
прпуивнишкауа екипа. 

 

23. Дали има максималнп расупјание пд надплжнауа линија, пд кпе мпже 
да се изврши уфрлуваое? 
Не. Уфрлуваоеуп уреба да се изврщи пд месупуп каде щуп целауа уппка, преку 
надплжнауа линија, гп напущуила уеренпу за игра. 

 
24. Играчпу врши уфрлуваое сп дел пд суапалпуп на или зад надплжнауа 
линија или дел пд суапалпуп на надплжнауа линијауа и негпвиуе ппупеуици 
на надплжнауа линија. Дали е упа дпзвпленп? 
Да, ппд услпв дел пд двеуе суапала да биде на надплжнауа линија или зад неа 
и на земја, вп мпменупу кпга ќе ја испущуи уппкауа пд рацеуе. 

 
25. Пп неправилнп уфрлуваое, уппкауа пди дирекунп вп наспка на играчпу 
на прпуивничкауа екипа, кпј игра сп уппкауа. Дали судијауа мпже да дпзвпли 
играуа да прпдплжи (преднпсу)? 
Не. Уфрлуваоеуп се ппвупрува и гп изведува играш на прпуивнишкауа екипа. 

 
26. Дали играчпу мпже да изведе уфрлуваое дпдека клечи или седи? 
Не. Уфрлуваоеуп мпже да се направи самп вп спгласнпсу сп ппсуапкауа 
ууврдена вп Правилп 15. 

 

27. Играч изведува уфрлуваое. Тппкауа ја фрла дирекунп дп свпјпу гплман, 
кпј ја дппира уппкауа за да не влезе вп гпл. Сепак, уппкауа влегува вп гплпу. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 
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28. Вп мпменупу кпга играчпу на нападачкауа екипа се пбидува брзп да уфрли 
кпн спиграч, пдбранбенипу играч се пбидува да му гп пдвлече вниманиеуп, 
припдајќи му на ппмалку пд 2 меури пд месупуп на уфрлуваоеуп. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе гп пппмене пдбранбенипу играш за несппрускп пднесуваое. 
Дпкплку е изведенп уфрлуваоеуп, се дпсудува индирекуен слпбпден удар, за 
екипауа щуп напада, пд месупуп каде щуп пдбранбенипу играш гп направил 
прекрщпкпу. 

 
29. Играч уфрлува и упа гп прави уака шуп намернп уппкауа не влегува вп 
уеренпу за игра, ууку леуа паралелнп сп надплжнауа линија пд надвпрешна 
сурана на уеренпу. Пдлука на судијауа? 
Од судијауа се бара да биде внимауелен вп уакви сиууации и да прпцени дали 
играшпу упа гп прави пд уакуишки пришини. Акп играшпу намернп се пбиде да 
украде пд времеуп на пвпј нашин, судијауа ќе гп пппмене за несппрускп 
пднесуваое и ќе кпмпензира за загубенпуп време дпкплку е ппуребнп. 
Наупреварпу прпдплжува сп уфрлуваое вп кпрису на исуауа екипа. 

 

30. Судијауа ппспчил да се изведе уфрлуваое за пдбранауа пд месуп 
паралелнп сп надплжнауа линија на сппсувенипу казнен прпсупр. Вп исуп 
време, двајца играчи на пдбранбенауа екипа правау уфрлуваое. Еднипу ја 
уфрла уппкауа пд правилнпуп месуп, дпдека другипу гп прави упа на десеу 
меури пд месупуп каде шуп уппкауа гп напушуила уеренпу за игра кпн 
средишнауа линија. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди уфрлуваое за прпуивнишкауа екипа пд месупуп каде 
уппкауа гп напущуила уеренпу за игра. 

 
31. Судијауа дпсудил уфрлуваое за пдбранауа пд месуп паралелнп сп 
надплжнауа линија на сппсувенипу казнен прпсупр. Играч на пдбранбенауа 
екипа врши уфрлуваое пд висуинскпуп месуп и ја уфрла уппкауа вп игра. 
Тпгаш негпвипу спиграч, кпј не забележал дека уппкауа е уфрлена, уфрлува 
друга уппка вп уеренпу за игра на десеуина меури пд месупуп каде шуп 
уппкауа гп напушуила уеренпу за игра. Пдлука на судијауа? 
Дпкплку вупрауа уппка не влијае на играуа, судијауа ќе дпзвпли играуа да 
прпдплжи и ќе ппбара да се пусурани уппкауа вп првауа мпжнпсу. 
Вп слушај судијауа да ја прекине играуа, вупрауа уппка мпра да се пусурани, а 
ппупа играуа да прпдплжи сп дирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа 
пд месупуп каде щуп уппкауа влијаела на играуа. 
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УДАР ПД ГПЛ 
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ПРАВИЛП 16 - УДАР ПД ГПЛ 

1. Екипа изведува удар пд гпл, нп уппкауа не излегува пд казненипу прпсупр, 
ууку нпсена пд веуарпу се враќа и влегува вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 

 
2. Се изведува удар пд гпл. Гплманпу гп изведува ударпу уака шуп уппкауа гп 
напушуа уеренпу за игра преку пппречнауа линија, нп вп рамки на 
сппсувенипу казнен прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Удар пд агпл за прпуивнишкауа екипа. 

 

3. Каде мпра да супјау прпуивничкиуе играчи при изведуваое на удар пд 
гпл? 
Надвпр пд казненипу прпсупр, вп уеренпу за игра. 

 
4. Се изведува удар пд гпл уака шуп уппкауа е дирекунп уфрлена вп 
прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
5. Пдбранбени играч брзп гп изведува ударпу пд гпл. Пред уппкауа да 
ппмине преку линијауа пд казненипу прпсупр вп уеренпу за игра, 
пдбранбенипу играч гп плука прпуивничкипу нападач, кпј запсуанал вп 
казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа, ќе гп исклуши пдбранбенипу играш и ќе дпсуди 
казнен удар за прпуивнишкауа екипа 

 
6. Удар пд гпл изведува пдбранбен играч. Тппкауа, пукакп ќе ја премине 
линијауа пд казненипу прпсупр вп уеренпу за игра, се пдбива пд судијауа и 
се враќа вп казненипу прпсупр. Играчпу кпј гп изведува ударпу пд гплпу ја 
фаќа уппкауа сп раце, нп уппкауа му испада и влегува вп гплпу. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 

 
7. Гплманпу изведува удар пд гпл. Удренауа уппка гп дппира вп ракауа 
спиграчпу, кпј супел вп казненипу прпсупр и бил свруен сп грбпу кпн 
гплманпу, гп менува правецпу и пди надвпр пд казненипу прпсупр вп уеренпу 
за игра. Таму ја прифаќа прпуивнички играч, кпј за целп време супел надвпр 
пд казненнипу прпсупр, вп уеренпу за игра и ппсуигнува гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Гплпу се признава. 
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8. Гплманпу изведува удар пд гпл. Удренауа уппка ја преминува линијауа пд 
казненипу прпсупр вп уеренпу за игра, гп удира судијауа и нпсена пд силен 
веуaр се враќа назад вп казненипу прпсупр, вп ппсед на гплманпу. Гплманпу 
гледајќи гп нападачпу какп урча кпн негп пд уеренпу за игра, ппвупрнп ја 
удира уппкауа и гп ппгпдува нападачпу, пд кпгп уппкауа се пдбива вп гплпу. 
Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава, се дпсудува индирекуен слпбпден удар за екипауа щуп 
напада, пд месупуп каде щуп гплманпу пп вупрпау играл сп уппкауа. 

 
9. Удар пд гпл изведува пдбранбен играч. Пред уппкауа сп цел свпј пречник 
да ги ппмине границиуе пд казненипу прпсупр вп уеренпу за игра, гплманпу 
на пдбранбенауа екипа сп рака гп удира вп лице свпјпу спиграч, кпј гп извел 
удар пд гплпу. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува, гплманпу се исклушува и се дпсува казнен удар за 
прпуивнишкауа екипа. 

 
10. Играч кпј не е гплман изведува удар пд гпл. Тппкауа пди надвпр пд 
казненипу прпсупр вп уеренпу за игра, нп нпсена пд силен веуар се враќа 
назад без да ја дппре друг играч. Пдбранбен играч кпј не е гплман ја игра 
уппкауа сп раце вп казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Играуа се прекинува и се дпсудува казнен удар. Акп судијауа ууврди дека 
играшпу исуп уака е винпвен за спрешуваое на веуувашка акција или пшигледна 
щанса за гпл, упј дппплниуелнп дисциплински ќе се санкципнира вп 
спгласнпсу сп ПФИ. 

 

11. Гплман изведува удар пд гпл, нп силен веуар ја враќа назад кпн 
гплманпу, пред уаа да гп напушуи казненипу прпсупр и без да биде дппрена 
пд друг играч. Сп дппираое на уппкауа сп раце, гплманпу се пбидува да ја 
спречи уппкауа да влезе вп гплпу, нп не успева и уппкауа сепак влегува вп 
гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпсудува индирекуен слпбпден удар вп кпрису на прпуивнишкауа 
екипа, заупа щуп гплманпу играл сп уппкауа пп вупр пау. 

 

12. Дали мпже да се дпсуди казнен удар прпуив екипа кпја изведува удар пд 
гпл? 
Да, ппд услпв уппкауа да биде вп игра и пдбранбенипу играш да направи 
прекрщпк вп сппсувенипу казнен прпсупр. 
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13. Се изведува удар пд гпл. Тппкауа минува 10 меури, а ппупа 
прпуивничкипу играч кпј се напдал надвпр пд казненипу прпсупр, наурчува 
на неа и ја упауува уппкауа вп гплпу. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 
14. Играч кпј правилнп изведува удар пд гпл, намернп игра сп рака кпга 
уппкауа гп напушуила казненипу прпсупр, нп пред да ја дппре друг играч. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпсудува дирекуен слпбпден удар вп кпрису на прпуивнишкауа екипа. 
Акп судијауа ууврди дека играшпу исуп уака е винпвен за спрешуваое на 
веуувашка акција или пшигледна щанса за гпл, упј дппплниуелнп дисциплински 
ќе се санкципнира вп спгласнпсу сп ПФИ. 

 

15. Пп удар пд гпл, нп пред уппкауа да излезе надвпр пд казненипу 
прпсупр, прпуивничкипу играч влегува вп казненипу прпсупр, а пдбранбен 
играч прави прекршпк врз негп. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа. Одбранбенипу играш кпј гп направил 
прекрщпкпу мпже да дпбие дисциплинска мерка вп спгласнпсу сп ПФИ, а 
играуа прпдплжува сп казнен удар за прпуивнишкауа екипа. 

 
16. Играч изведува удар пд гпл, уппкауа удира вп судијауа, кпј се напдал вп 
казненипу прпсупр и се пдбива дп спиграчпу на изведувачпу надвпр пд 
казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 
17. Играч изведува удар пд гпл и ппупа исуипу ја игра уппкауа сп рака, пред 
уппкауа да дппре друг играч, вп негпвипу казнен прпсупр. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ја прекинува играуа и дпсудува казнен удар. Акп судијауа ууврди дека 
играшпу исуп уака е винпвен за спрешуваое на веуувашка акција или пшигледна 
щанса за гпл, упј дппплниуелнп дисциплински ќе се санкципнира вп 
спгласнпсу сп ПФИ. 

 

18. Кпга е правилнп изведен ударпу пд гпл? 
 Тппкауа мпра да мирува и мпра да ја удри играш на пдбранбенауа екипа, пд 

каде билп вп рамкиуе на гплманскипу прпсупр;

 Прпуивнишкиуе играши мпра да бидау надвпр пд казненипу прпсупр дпдека 
уппкауа не влезе вп игра;

 Тппкауа е вп игра кпга е удрена и јаснп придвижена.
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19. Играч на нападачкауа екипа се нашпл вп казненипу прпсупр и немал 
време да гп напушуи. Гплманпу набрзина изведува удар пд гпл. Нападачпу 
ппурчал пп уппкауа и ја пресреунал вп мпменупу кпга уаа веќе ги напушуила 
границиуе на казненипу прпсупр и сп прецизен удар (лпб) гп префрлил 
гплманпу и ппсуигнал гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп признае гплпу. 

 
20. Играч на нападачкауа екипа вурчува вп казненипу прпсупр пред уппкауа 
да гп напушуи казненипу прпсупр. Тппкауа била набрзина пдиграна пд 
гплманпу и упауена кпн негпв спиграч. Нападачпу ја пресекува уппкауа пред 
пдбранбенипу играч и ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе гп призне гплпу. 

 

21. При удар пд гпл, спиграчпу на изведувачпу намернп ја игра уппкауа пред 
уаа да гп напушуи казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 

22. Гплманпу решил брзп да изведе удар пд гпл, вп мпменупу кпга 
прпуивничкипу играч намернп запсуанува вп казненипу прпсупр за да ја врзе 
кппачкауа. Пукакп гплманпу ја пдиграл уппкауа и уаа била вп игра, нападачпу 
ппурчал кпн неа, ја пресреунал пред уаа да гп напушуи казненипу прпсупр и 
ппсуигнал гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпсуди ппвупруваое на ударпу. 

 
23. Удар пд гпл изведува гплманпу сакајќи да му ја дпдаде уппкауа на свпјпу 
спиграч, за пвпј да му ја врауи уппкауа сп глава/гради за да мпже гплманпу 
да ја фауи сп рацеуе. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа. Гплманпу ќе биде пппменау за прекрщуваое на ПФИ. Вп 
слушај кпга играш-гплман намернп прави прекрщуваое на ПФИ, без разлика 
дали ппупа гплманпу ја фауил уппкауа или не, судијауа ќе гп пппмене играшпу 
и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за прпуивнишкауа екипа. 

 

24. Дпдека се изведува удар пд гпл, гплманпу се лизнува на влажнауа урева 
и неспреунп ја шууира уппкауа. Пукакп уппкауа била вп игра, упј ја удира 
уппкауа пп вупр пау (без да игра сп неа друг играч) и спречува прпуивнички 
играч вп пчигледна шанса за гпл. За жал, уппкауа дпада дп друг прпуивнички 
играч кпј сп прецизен удар ппсуигнува гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли преднпсу, ќе гп признае гплпу, а гплманпу ќе биде 
пппменау. 
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ПРАВИЛП 17 - УДАР ПД АГПЛ 

1. Се изведува удар пд агпл уака шуп изведувачпу ја уфрла уппкауа 
дирекунп вп прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 

2. Играчпу изведува удар пд агпл на правилен начин. Пред уппкауа да ја 
дппре друг играч, нападачпу ппвупрнп игра сп уппкауа сп нпга. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди индирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп играшпу играл сп уппкауа пп вупр 
пау. 

 

3. Играчпу изведува удар пд агпл на правилен начин. Пред уппкауа да ја 
дппре друг играч, изведувачпу ппвупрнп игра сп уппкауа сп рака. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди дирекуен слпбпден удар за 
прпуивнишкауа екипа, пд месупуп каде щуп играшпу играл сп уппкауа сп рака. 

 
4. Играчпу изведува удар пд агпл на правилен начин. Прпуивничкипу играч 
е ппсуавен на расупјание пд 9,15 меури пд кпрнер знаменцеуп. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа ќе ппбара пд прпуивнишкипу играш да се ппсуави на расупјание пд 
9,15 меури пд лакпу на агплпу, пднпснп на висина на пзнакауа щуп гп 
ппкажува упа расупјание и ппвлешена надвпр пд уеренпу за игра (акп има 
нацруанп уаква линија). 

 

5. Тппкауа е ппсуавена внауре вп лакпу пбелжан на агплпу. Играчпу кпј гп 
изведува ударпу пд агпл ја удира уппкауа, кпја јаснп се движи, а ппупа 
негпвипу спиграч сп силен удар ја испраќа уппкауа дирекунп вп 
прпуивничкипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу се признава. 

 
6. Тппкауа е ппсуавена надвпр пд лакпу пд агплпу и изведувачпу ппсуигнува 
гпл. Пдлука на судијауа? 
Гплпу не се признава и ударпу пд агпл се ппвупрува. 
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7. Изведувач на кпј му пречи суаппу пд кпрнер знаменцеуп еднпсуавнп гп 
пдсуранува и гп фрла, а ппупа сака да изведе удар пд агплпу. Пдлука на 
судијауа? 
Судијауа нема да му дпзвпли на играшпу да изведе удар пд агплпу дпдека 
кппјеуп сп знаменцеуп не е намесуенп на пбележанпуп месуп. Изведувашпу 
ќе биде пппменау за несппрускп пднесуваое. 

 
8. При изведуваое на удар пд агплпу, кпј е правилнипу начин да се ппсуави 
уппкауа вп лакпу пд агплпу? 
Тппкауа мпра да биде ппсуавена внауре вп агплнипу лак ппблиску дп месупуп 
каде щуп целауа уппка ја преминала пппрешнауа линија. Сликауа ги илусурира 
правилниуе и неправилниуе ппзиции. 

 

 
9. Дали уппкауа мпра да гп напушуи лакпу пд агплпу за да биде вп игра? 
Не. Тппкауа е вп игра кпга е удрена и јаснп придвижена. 

 

10. Кпга смеуаме дека ударпу пд агплпу е правилнп изведен? 

 Тппкауа мпра да биде ппсуавена вп агплнипу лак;

 Тппкауа мпра да мирува, а ја удира играшпу пд екипауа щуп напада;

 Тппкауа е вп игра кпга е удрена и јаснп придвижена.
 

11. Играч на екипауа шуп напада изведува удар пд агплпу сп еднпсуавнп 
дппираое на уппка и се пддалечува пд уппкауа. Играч пд пдбранауа, кпј 
бил прпписнп пддалечен 9,15m пд уппкауа, приурчува и игра сп уппкауа. 
Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе ја прекине играуа и ќе дпсуди ппвупруваое на ударпу пд агпл, 
бидејќи уппкауа не била вп игра. Тппкауа е вп игра кпга е удрена и јаснп 
придвижена. 
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12. Играч на екипауа шуп напада изведува удар пд агплпу сп еднпсуавнп 
дппираое на уппка кпја јаснп се движи и ппупа се пддалечува пд уппкауа. 
Негпвипу спиграч приурчува кпн уппкауа и дури пд вуприпу дппир ја 
упауува вп казненипу прпсупр. Пдлука на судијауа? 
Судијауа ќе дпзвпли играуа да прпдплжи. 

 
13. Играчпу кпј правилнп изведува удар пд агпл, намернп ја удира уппкауа 
вп прпуивнички играч сп намера за ппвупрнп да игра сп неа, нп не на 
невнимауелен или премнпгу груб начин, ниуу сп уппуреба на прекумерна 
сила. Пдлука на судијауа? 
Судијауа дпзвплува играуа да прпдплжи. 

 
14. Се изведува удар пд агплпу. Нападач вп гплманскипу прпсупр сп кпнуаку 
гп пппречува гплманпу на пдбранбенауа екипа кпј се пбидува да игра сп 
уппкауа и му дпзвплува на свпјпу спиграч да ппсуигне гпл. Пдлука на 
судијауа? 
Играуа се запира, гплпу не се признава и се дпсудува дирекуен слпбпден 
удар за екипауа на гплманпу, пд гплманскипу прпсупр. 

 
15. Тппкауа е ппсуавена внауре вп агплнипу лак и изведувачпу ппсуигнува 
гпл вп сппсувенипу гпл. Пдлука на судијауа? 
Судијауа нема да гп признае гплпу, ууку ќе дпсуди удар пд агплпу за 
прпуивнишкауа екипа. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОДАТОК 
 

ИФАБ 
ПДБПР НА МЕДУНАРПДНИТЕ ФУДБАЛСКИ АСПЦИЈАЦИИ 

 

IFAB 
INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD 
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Дпдаупк - Одбпр на медунарпдниуе фудбалски аспцијации (ИФАБ) 
 

 

ПДБПР НА МЕДУНАРПДНИТЕ ФУДБАЛСКИ АСПЦИЈАЦИИ-ИФАБ 
(INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD-IFAB) 

 
1. Кпј гп спчинува ИФАБ? 
ИФАБ гп спшинуваау фудбалскиуе федерации на Англија, Шкпуска, Северна 
Ирска, Велс и ФИФА. 

 

2. Кпга се пдлучува за измениуе и дппплнуваоауа на ПФИ? 
На главнипу гпдищен спсуанпк, кпј се пдржува вп февруари или мару секпја 
гпдина (какп ќе биде дпгпвпренп). 

 

3. Кпга се пдржува рабпунипу гпдишен спсуанпк на ИФАБ? 
Вп сепуември или пкупмври секпја гпдина (какп ќе биде дпгпвпренп). 

 
4. Кплку спјузи мпра да бидау присууни за да важау пдлукиуе на Генералнпуп 
заседание? 
Најмалку ури (3) фудбалски федерации и ФИФА. 

 
5. Кплку гласпви има ФИФА, а кплку другиуе федерации? 
ФИФА има 4 гласа, а псуанауиуе фудбалскиуе федерации пп еден глас. 

 

6. Кплку гласпви се ппуребни за прпмена на ПФИ? 
Ппуребни се 3/4 пд присууниуе шленпви. 

 
7. Кпга суапуваау на сила нпвиуе измени на ПФИ? 
За медунарпдни наупревари на 1 јули, пп главнипу спсуанпк на ИФАБ, a за 
наципналниуе федерации каде е вп уек наупреваруваоеуп, пд ппшеупкпу на 
нпвауа наупреварувашка сезпна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


