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ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРУ 
 
Површина терена за игру 
 
Површина треба да буде глатка и равна и отпорна на абразију ( да није рапава). 
Препоручује се употреба дрвеног или синтетичког материјала, у складу са 
правилима такмичења.  Бетон и асфалт треба избегавати. 
Терени са вештачком травом су дозвољени само у изузетним ситуацијама и то на 
мечевима на националном нивоу. 
 
Обележавање терена за игру 
 
Терен за игру треба да буде правоугаон и обележен јасним линијама. Линије су део 
површине коју обележевају и морају се бити обележена другом бојом у односу на 
терен. Дуже граничне линије називају се уздужне линије ( аут линије), а краће 
линије – попречне линије ( гол  линије).  
Терен је подељен на два дела а на средини терена треба да се обележи линија која 
пресеца терен, а која спаја две уздужне линије.  
Центар терена треба да буде обележен погодним знаком и кругом, чији је пречник 3 
м од тачке центра.  
Такође, изван терена за игру мора се обележити ознака на удаљености 5 метара од 
лука корнера и под правим углом у односу на попречну линију како би се осигурало 
да се та удаљеност поштује код извођења ударца из угла. Ширина тих линија је 8цм. 
Две додатне ознаке, са леве и десне стране на 5 метара од друге тачке за казнени 
ударац, морају бити обележене на терену да би означили минимално одстојање када 
се ударац изводи са друге тачке за казнени ударац. Ширина тих линија је 8 цм. 
 
 
 Димензије 
 
Дужина уздужне линије мора бити дужа од дужине попречне линије. 
 
Све линије морају бити ширине 8цм. 
 
За не - међународне утакмице димензије су: 
 
Дужина ( уздужна линија )           минимум  25м 
                    максимум 42м 
 
Ширина: (попречна линија)        минимум  16м 
           максимум 25м 
 
За међународне утакмице димензију су:  



 
Дужина: (уздужна линија)  минимум 38 м  

         максимум 42 м  
 
Ширина: (попречна линија)          минимум 18 м  

        максимум 25 м 
 
 
 
Казнени простор 
 
Две замишљене линије 6м извлаче се са унутрашње стране сваког стуба врата под 
правим углом у односу на попречну линију; на крају ових линија извлачи се 
четвртина круга у смеру најближе уздужне линије, свака пречника 6м са унутрашње 
стране стуба врата. Горњи део сваке четвртине круга спаја се  са линијом 3.16 м која 
је паралелна с попречном линијом између стубова врата. Подручје ограничено овим 
линијама и попречном линијом је казнени простор. 
 
У сваком казненом простору обележева се тачка за извођење казненог ударца на 
удаљености од 6м од средишта између стубова врата и једнако је удаљена од 
стубова врата. 
 
 
Друга тачка за казнени ударац 
 
 
Обележава се на 10 метара од средишње тачке на гол линији, и подједнако је 
удаљена од оба стуба врата. 
 
 
Корнер 
 
Обележева се четвртином круга, пречника 25 цм и уцртава се унутар терена на 
сваком углу. 
 
Врата 
 
Врата морају бити постављена на средини сваке попречне линије. 
Врата се састоје од две стативе једнако удаљене од корнера са обе стране, и спојена 
на врху, хоризонтално, пречком. Стативе и пречка морају бити од дрвета, метала 
или неког другог одобреног материјала.Она могу бити квадратног, правоугаоног, 
окрулог, елипстичног обликаи и не смеју представљати опасност за играче.  
 
Стативе су удаљене 3 метра једна од друге ( мерено унутра), а доња ивица пречке 



треба да буде 2м удаљена од терена.  
Ширина и дебљина пречке и стативе је 8 цм. Мрежа треба да буде од конопље, јуте, 
најлона или неког другог одобреног материјала, и прикачена за стативе и попречну 
шипку  иза врата. Мрежа мора бити добро причвршћена и не сме ометати вратара. 
Стативе и пречке морају бити друге боје у односу на боју терена. 
Врата морају имати стабилизациони систем који ће спречити њихово превртање или 
обарање. 
Покретна врата се могу користити само уколико испуњавају овај стандард.  
 
 
Зона измене 
 
Зона измене је део терена на уздужној линији испред клупа обе екипе, чији циј је 
описан у Правилу 3. 
 

• постављена је на оној страни терена где се налази технички простор, и 
дугачке су 5м. Обележениа је  линијом ширине 8 цм и дужине 80 цм, под 
правим углом у односу на аут линију и 40 цм се налази унутар терена, а 40 цм 
ван њега.  

• Простор од 5м испред мериоца времена, са једне и друге стране терена, мора 
остати празан.  

• Зона измене се налази на оној половини терена на којој се екипа налази, тј 
половини терена на којој се екипа брани и мења се у полувремену, као и 
продужецима, укоико се играју. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 2 -ЛОПТА 
 



Материјал и мере 
 
Лопта је: 
 

• округла ( сферична) 
• израђена од коже или другог погодног материјала; 
• пречника не већег од 64 цм нити мањег од 62 цм; 
• тешка не мање од 400 г нити више од 440 грама на почетку утакмице; 
• притиска 0,4 - 0,6 атмосфера (од 400 до 600 г/цм2) на нивоу мора. 
• лопта не сме да одскочи мање од 50цм нити више од 65цм при првом 

спуштању са висине од 2м; 
 

 
 
Замена оштећене лопте 
 
 
Ако лопта пукне или се оштети током утакмице игра се зауставља: 
 

• игра се наставља спуштањем замењене лопте на месту на којем је прва лопта 
постала неисправна, осим ако се налазила у казненом простору, у којем 
случају ће се лопта спустити на црти казненог простора на месту најближем 
тачки на којој се лопта налазила када је пукла или се оштетила. 

• игра се наставља поновним извођењем ударца уколико лопта пукне или се 
оштети током директног слободног ударца без зида, током извођења ударца са 
друге тачке за извођење казненог ударца или ударац са тачке за извођење 
казненог ударца а лопта не додирне стубове врата, пречку или играча и није 
направљен никакав прекршај. 

 
 

Ако лопта пукне или се оштети док није у игри (код почетног ударца, ударца с 
врата, ударца из угла, слободног ударца, казненог ударца или убацивања ногом): 

 
• утакмица се наставља сходно Правилима игре. 

 
Лопта се не може мењати током утакмице без сагласности судије. 

 
 
 
 
 
Лого на лоптама 
 
 



Везано за Правило 2, лопте за званичне мечеве под окриљем ФИФА или 
конфедерација морају на себи да имају неки од следећих:  
 

• званични “FIFA APPROVED” лого 
• званични “FIFA INSPECTED” лого 
• “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” лого 

 
 

Такав знак на лопти означава да је лопта службено испитана и да одговара 
посебним техничким захтевима, различитим за сваку категорију и удовољава 
минималним спецификацијама утврђеним Правилом 2. ФИФА издаје листу 
додатних захтева, специфичних за сваку одређену категорију. Установе које 
проводе тестирања бира ФИФА. 
 
У лигама савеза може се захтевати кориштење лопти које носе једну од те три 
ознаке. 
 
Рекламе 
 
 
На утакмицама ФИФА и на утакмицама организиранима у надлежности 
конфедерација и савеза, на лопти није дозвољен никакав облик комерцијалног 
рекламирања, осим грба такмичење, организатора и одобреног званичног заштитног 
знака произвођача. Пропозиције такмичења могу ограничавати величину и број 
таквих ознака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 3 - БРОЈ  ИГРАЧА 
 
 
Играчи 
 



 Утакмицу играју два клуба. Сваки се састоји од највише пет играча, од којих је 
један вратар. 
 
Утакмица не може започети уколико се било која од екипа састоји од мање од три 
играча. 
 
Утакмица се прекида уколико нека од екипа ако неки тим има мање од три играча. 
 
 
Званична такмичења 
 
 До 7 заменика се може користити на свакој утакмици која се игра према правилима 
званичног такмичења  ФИФА-е, конфедерације или националних савеза. 
 
Број замена током меча није ограничен. 
 
Остале утакмице 
 
На утакмицама А репрезентација, може се користити највише до десет резервних 
играча. 
 
На свим осталим утакмицама може се користити и већи број играча, под условом 
да: 
• екипе  постигну договор о максималном броју замена 
• су судије о томе обавештене пре утакмице  

 
Уколико судије нису обавештене или уколико пре утакмице није постигнут 
договор, дозвољено је највише десет замена. 
 
Сви мечеви 
 
На свим мечевима имена играча и резервих играча морају се предати судији пре 
почетка утакмице, без обзира да ли су играчи присутни или не. Било који резервни 
играч чије име није предато судији не може да наступи на утакмици. 
 
 
 
Процедура замене 
 
Замена може бити направљена у било ком тренутку, без обзира да ли је лопта у игри 
или не. Да би се извршила замена потребно је да се стекну следећи услови: 
 

• играч  напушта терен пролазећи кроз сопствену зону замене, осим у 
изузецима у складу са Правилима игре 



• резервни играч улази у терен тек када је његов саиграч напустио терен за 
игру. 

• резервни играч, такође, улази на терен из зоне замене. 
• замена је извршена када резервни играч уђе на терен из зоне измене. 
• од тог тренутка резервни играч постаје играч, а замењени играч резервни 

играч. 
• замењени играч може и даље да улази у игру.  
• сви резерни играчи су под надлежношћу судија, без обзира да ли улазе у игру 

или не.  
• уколико је један од периода игре продужен да би се извео казнени ударац, или 

ударац да друге тачке за казнени ударац или директан ударац без заштитног 
зида, само вратар бранеће стране може бити замењен. 

 
Замена вратара 
 
 

• било ко до резервних играча може заменити место са вратаром, 
обавештавајући судију о томе или сачекати прекид игре 

• вратар може заменити своје место с било којим другим играчем. 
• иИграч који мења место са вратарем мора то учинити у прекиду игре И мора 

обавестити судију о замени. 
• играч или резервни играч који врши замену са голманом мора носити 

голманов дресс а његовин бројем на леђима. 
 
 
Прекршаји и казне 
 
Уколико резервни играч уђе на терен пре него што је замењени играч напустио 
терен, или током процедуре измене резервни играч уђе на терен ван зоне за измену: 
 

• судија ће зауставити игру (уколико може да примени правило предности неће 
је одмах зауставити) 

• судија ће га опоменути због кршења процедуре замене и захтеваће да напусти 
терен за игру.  

 
 
Уколико је судија зауставио игру, наставиће је индиректним слободним ударцем 
који ће  извести противничка екипа са места где се лопта налазила када је игра 
заустављена (погледај правило 13 – Место слободног ударца).  Ако је тај резервни 
играч или његов саиграч направио још неки прекршај, игра ће бити настављена у 
складу са  одељком “Тумачења правила игре футсала и упутства за судије” 
(Правило 3). 
 
Уколико, током процедуре измене, играч који је замењен напусти терен због 



разлога који нису описани у Правилима игре и ван зоне измене свог тима: 
 

• судија ће зауставити игру (уколико може да примени правило предности неће 
је одмах зауставити) 

• судија ће га опоменути због кршења процедуре замене 
 
Уколико је судија зауставио игру, наставиће је индиректним слободним ударцем 
који ће  извести противничка екипа са места где се лопта налазила када је игра 
заустављена (погледај правило 13 – Место слободног ударца).   
 
За било који прекршај овог правила: 
 

• играч ће бити опоменут 
• утакмица се наставља индиректним слободним ударцим за противничку 

екипу са места где се лопта налазиа у тренутку када је игра заустављена 
(погледај правило 13 – Место слободног ударца). У посебним случајевима 
игра се наставља у складу са одељком “Тумачења правила игре футсала и 
упутства за судије” (Правило 3). 

 
 
 
Искључење играча и резервних играча 
 
Играч који је искључен пре почетка утакмице може бити замењен само неким од 
пријављених, резервних играча. 
 
Уписани резервни играч који је искључен пре или после почетка утакмице, не може 
бити замењен ниједним другим играчем. 
 
Резервни играч може ући уместо искљученог играча након протека два минута од 
искључења, уз сагласност мериоца времена или трећег судије ( помоћног судије), 
осим у случају када је постигнут погодак пре него што су истекла два минута, а у 
том случају се применују следећи услови: 
 

• уколико пет играча игра против четири, и тим са већим бројем играча 
постигне погодак, тим са четири играча може бити комплетиран петим 
играчем. 

• уколико оба тима играју са три или четири играча, а постигнут је погодак, оба 
тима остају са истим бројем играча.  

• уколико пет играча игра против три, или четири против три, и тим са већим 
бројем играча постигне погодак, тим са три играча може бити допуњен са 
само једним играчем. 

• уколико тим са мнајим бројем играча постигне погодак, игра се наставља са 
истим бројем играча. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 4 - ОПРЕМА ИГРАЧА 
 
 
Безбедност 
 
 
Играч не сме да носи било шта што може да буде опасно по њега и друге играче 
(укључујући сваку врсту накита). 
 
Основна опрема 



 
 
Основна обевезна опрема играча треба да се састоји од: 
 

• дреса или мајице, уколико се носи подрес, боја рукава мора бити као 
претежна боја боја на мајици или дресу  

• шорц - носе се и термо подгаћице, али морају бити исте боје као и претежна 
боја шорца 

• штуцни 
• костобрана 
•  патика - од платна или меке коже са гуменим ђоном или неким сличним 

материјалом.   
 
 

Костобрани 
 
 

• су потпуно покривени штуцнама 
• су од гуме, пластике или сличног одобреног  материјала 
• омогућавају разуман степен заштите 

 
Боје 
 

• два тима морају да носе боје које их разликују једне од других као и од судија 
и помоћних судија 

• сви вратари морају носити боје које их разликују од ругих играча, судија и 
помоћних судија 

 
 
 
 
 
 
 
Прекршаји и казне 
 
Уколико се прекрши ово Правило: 
 

• не треба заустављати игру 
• судија ће од играча који крши правило захтевати да напусти терен за игру у 

првом прекиду игру, ради довођења опреме у ред, уколико то већ није учинио 
• сваки играч који је изашао ван терена да доведе опрему у ред, не може се 

вратити на терен за игру без дозволе судија или трећег судије 



• судија, сам или уз помоћ трећег судије, проверава опрему играча, и тек онда 
му дозвољава повратак на терен 

•   играчу, уколико није замењен,  ће бити дозвољено да уђе на терен за игру 
када је лопта ван игре или под надзором трећег судије И када је лопта у игри. 

 
Играч који је упућен ван терена због прекршаја овог правила  и није замењен, а уђе 
на терен без дозволе судије или трећег судије, мора бити опоменут. 
 
 
Наставак игре 
 
Уколико је игра заустављена да би судија опоменуо играча: 
 

• игра се наставља индиректним слободним ударцем за противничку екипу, са 
места где се лопта налазила када је игра заустављена ( погледај Правило 13 – 
Место прекршаја) 

 
 
Рекламе на опреми  
 
 
Играчи не смеју показивати подресове, показујући слогане или рекламе. Основна 
опрема не сме садржавати никакве политичке, религиозне или личне поруке. 
 
Играч који подигне дрес ради показивања слоган или реклама ће бити кажњен од 
стране организатора такмичења. Екипа или играч чија основна опрема садржи 
политичке, религиозне или личне слогане или поруке ће бити санкционисана од 
организатора такмичења или ФИФА. 
 

 
 
 
ПРАВИЛО 5 – СУДИЈА 
 
Сваку утакмицу воде двојица судија, судија и други судија, који имају потпуно 
овлашћење да примењују Правила игре на мечу за који су делегерани. 
 
 
Права и дужности 
 
 
Судија : 
 

• спроводи Правила игре футсала 



• контролише меч у сарадњи са помоћним судијама, укоико их има 
• осигурава да су лопте за игру у складу са Правилом 2 
• осигурава да је опрема играча у складу са захтевима из Правила 4 
• води евиденцију о мечу 
• има дискреционо право да заустави игру за сваки прекршај Правила игре 
• може да заустави игру због спољњих утицаја било које врсте 
• треба да заустави игру ако је по његовом мишљењу играч озбиљно повређен, 

да интервенише да се тај играч што је могуће брже изнесе са 
терена.повређени играч се може вратити на терен тек пошто је игра 
настављена 

• треба да дозволи игру ако је играч, по његовом мишљењу,лакше повређен 
• треба да обезбеди да се играч који крвари напусти терен за игру. Играч се 

може вратити на терен тек пошто добије знак судије, који мора да се увери 
сам или преко трећег судије, да крварење заустављено 

• мора да се уздржи од кажњавања прекршаја ако тиме даје предност екипи која 
је учинила прекршај или да казни изворни прекршај уколико се предност не 
оствари 

• мора да казни тежи прекршај уколико играч начини више прекршаја 
истовремено 

• мора да казни теже неспорстско понашање уколико играч начини више 
прекршаја неспортског понашања истовремено 

• мора да предузме дисциплинске мере против сваког играча који треба бити 
опоменут или искључен. Немају обавезу да ове мере предузму одмах након 
прекршаја, али морају то учинити у првом прекиду игре. 

• мора да  предузима мере против службеног лица екипе који се неодговорно 
понаша и ако је потребно, одстрањује га са терена за игру и шаље у 
гледалиште 

 
• неће дозволити другим особама, осим играчима и другом судији да уђу у 

терен без његове дозволе. 
• даје знак за наставак игре после сваког заустављања игре 
• показује знаке који су описани у одељку ове публикације као „ Знаци судија и 

судија помоћника“ 
•  се постављају на терену како је описано у одељку „Постављање са лоптом у 

игри“ која је део „ Тумачења правила игре футсала и упутства за судије“ ( 
Правило 5 – Судије), када је потребно то да ураде 

• доставља надлежном органу извештај са утакмице, који укључује и 
информације о дисциплинским мерама против играча, и/или службених лица, 
као и о инцидентима који су се десили пре, током или наком меча. 

 
Судија: 
• поступа као мерилац времена и трећи судија у случају да помоћне судије нису 

присутне 



• завршава или прекида утакмицу, по дискреционом праву, уколико је дошло 
до кршења Правила игре футсала 

• завршава или прекида утакмицу због спољних утицаја било које врсте 
 

Други судија: 
• мења судију уколико се повреди или није у могућности настави утакмицу 

 
 
 
Одлуке судија 
 
Одлуке судија о чињеницама у вези са игром, укључујући да ли је или не постигнут 
погодак, и резултат меча су коначне. 
Судија може променити своју одлуку ако се увери да је она погрешна или по свом 
дискреционом праву, или по обавештењу помоћног судије, али само пре него што је 
игра настављена или пре него што је меч завршен. 
Одлука судије треба да има предност у односу на одлуку другог судије уколико 
обојица истовремено  
сигнализирају прекршај, али не постоји сагласност у доношењу одлуке. 
У случају непотребног мешања или неодговарајућег понашања, судија ће 
разрешити другог судију или судију помоћника дужности, пронаћи ће адекватне 
замене и о томе ће обавестити надлежни орган. 
 

 
 
 
 
 
Одговорност судија 
Судије (где постоји и помоћни судија) не може бити одговоран: 

• за било коју повреду играча, службеног лица или гледаоца 
• за било коју материјалну штету 
• за било коју штету причињену физичком лицу, клубу, компанији, савезу 

или свим осталим органима која би била приписана или која би могла бити 
приписана одлуци донетој по Правилима игре или нормалном поступку 
прописаном за организовање такмичења и контролу утакмице 

 
Ово се може односити на: 

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

• одлуку о прекиду утакмице из било ког разлога 
• одлуку о прикладности опреме терена и лопте коришћене на утакмици 
• одлуку о прекиду или не утакмице, због интервенције гледалаца или неког 

другог проблема у зони за гледаоце 



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

• одлуку о захтеву за изношење повређеног играча са терена ради указивања 
помоћи 

• одлуку о дозволи или забрани играчу да носи извесне приборе или опрему 
• одлуку (уколико је у његовом делокругу) да дозволи или забрани некој особи 

( рачунајући и службена лица екипа или стадиона, персонал задужен за 
безбедност, фотографе или друге представнике медија) да се налазе у близини 
терена за игру 

• сваку другу одлуку коју судија може да донесе по Футсал  правилима игре  
или по обавезама које су одређене правилницимаи и прописима ФИФА, 
конфедерација, националних савеза или лига под чијом се одговорношћу игра 
утакмица 
  

 
 
Међународне утакмице 
 
На међународним утакмицама обавезно је присуство другог судије. 
 
 
Резервни помоћни судија 
 
На турнирима или такмичењима на којима је делегиран резервни помоћни судија, 
његова улога и дужности морају бити у складу са упутствима садржаним у овој 
публикацији. 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 6 – ПОМОЋНИ СУДИЈА 
 
Овлашћења помоћних судија 
 
Могу се именовати двојица помоћних судија (трећи судија и мерилац времена) који 
ће своје дужности обављати у складу с Футсал Правилима игре. Налазе се изван 
игралишта, у равни  са средишњом линијом, на истој страни на којој се налази зона 
измена. Мерилац времена седи за столом мериоца времена, док трећи судија своје 
дужности обавља или седећи или стојећи. 
Мерилац времена и трећи судија имају на располагању одговарајући хронометар и 
неопходну опрему ради вођења евиденције о акумулираним прекршајима. Ту 
опрему обезбеђује савез или клуб под чијом надлежношћу се меч игра. 
Њима је, такође, на располагању и сто мериоца времена ради исправног обављања 
дужности. 



 
Дужности и обавезе 
 
Трећи судија: 
 

•  помаже судијама и мериоцу времена.  
• води евиденцију о играчима који учествују у игри 
• прати замену лопти на захтев судија 
• контролише опрему играча пре уласка на терен за игру 
• бележи играче који су постигли погодак 
• обавештава мериоца времена о захтеву за тајм аут када га затраже службена 

лица ( види Правило 7 – Трајање меча) 
• даје обавезни тајм аут знак када је мерилац времена дао звучни сигнал, ради 

обавештавања судија и екипа да је одобрен тајм аут 
• бележи првих пет акумулираних прекршаја које је направила свака екипа у 

једном од делова игре 
• делова игре 
•  сигнализира када свака екипа почини пети акумулирани прекршај у једном 

од делова игре 
• ставља видљиви знак на сто мериоца времена да би означио да је један од 

екипа направила пет акумулираних прекршаја у једном од делова игре 
• уручује документе за једноминутне тајм ауте службеним лицима  сваке од 

екипа пре почетка сваког дела игре и прикупља их на крају сваког дела игре 
уколико једноминути одмори нису затражени 

• уручује документе службеним лицима сваке од екипа путем којих се означава 
када заменик  може ући на терен како би заменио играча који је искључен 

 
• под надзором судије надгледа улазак играча који је напустио игралиште како 

би поправио своју опрему 
• под надзором судије надгледа улазак играча који је напустио игралиште због 

повреде било које врсте 
 

• сигнализира судијама када је дошло до грешке у опомињању или искључењу 
играча или ако је дошло до насилничког понашања ван видног поља судија. У 
сваком случају, коначну одлуку о стварима које се тичу игре доносе судије. 

• надгледа понашање особа које се налазе у техничком простору и обавештава 
судије о евентуалном недоличном понашању 

• бележи заустављања игре у случају спољних утицаја као и њихове разлоге 
• саопштава било коју другу информацију везану за утакмицу 
• налази се на терену као што је описано у одељку ове публикације 

“Постављање у ситуацијамакада је лопта ван игре”, кој је део “Тумачења 
Футсал правила игре и упутства за судије” (Правило 5 – Судије) 



• мења другог судију у случају да се судија или други судија повреди или не 
може да настави утакмицу. 

 
Мерилац времена 
 

• обезбеђује да трајање игре одговара одредбама Правила 7 
 

-  тако што ће укључити своју штоперицу после почетног ударца, 
- тако што ће зауставити штоперицу када је лопта изван игре 
- тако што ће укључити штоперицу након ударца са угла, казненог 

ударца или ударца са друге тачке за казнени ударац,, убацивања 
ногом и слободног ударца или спуштања лопте 

• бележи поготке, акумулиране прекршаје и периоде игре на семафору, уколико 
га има 

• звиждуком или неким другим звучним сигналом који се разликује од знака 
судаца, након што је о томе извијестио трећег суца, објављује захтјев 
момчади за једноминути одмор 

• мери једноминутни тајм аут 
• означава крај тајм аута звучним сигналом или звиждуком другачијим од 

онога који користе судије 
• означава пети акумулирани прекршај звучним сигналом или звиждуком 

другачијим од онога који користе судије, након што га је обавестио трећи 
судија 

• мери време од два минута искљученом играчу 
• даје знак о истеку првог дела, крај утакмице, и краја додатног времена 

пиштаљком или неким 
другим звучним сигналом који се разликује од звука који користе судије 

• налази се на терену као што је описано у одељку ове публикације 
“Постављање у ситуацијамакада је лопта ван игре”, кој је део “Тумачења 
Футсал правила игре и упутства за судије” (Правило 5 – Судије), када је 
потребно то да уради 

• обавља посебне дужности трећег суца у случају његове одсутности 
• пружа све остале информације важне за утакмицу 

 
 
 
 
Међународне утакмице 
 
На међународним утакмицама присуство трећег судије и мериоца времена је 
обавезно. 
 
За међународне утакмице, хронометар који се користи мора у себи да има све 
неопходне функције ( прецизно мерење времена, апаратуру за мерење два минута 



искључења И то за четири играча истовремено као и надзор сабирања прекршаја од 
страна обе екипе током трајања игре). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 7 – ТРАЈАЊЕ ИГРЕ 
 
Делови игре1 
 
Меч се састоји од два једнака периода од по 20 минута, осим у случају ако се обе 
екипе другачије не договоре са судијом. Свака промена трајања игре мора се 
постићи пре почетка утакмице И мора бити у сагласности са правилима такмичења. 
 
Завршетак делова (периода) утакмице 
 
Мерилац времена означава крај сваког дела игре звучним сигналом или звиждуком. 
Након што чује звиждук или други звучни сигнал мериоца времена један од судија 
објављује завршетак првог дела игре  или утакмице својим сигналом, имајући на 
уму следеће: 

• уколико се мора извести или поновити ударац са друге тачке за извођење 

                                                 
1
Уобичајени, колоквијални  израз у свакодневном говору  „полувреме“ не одговара службеном називу полувремена у 
Футсал правилима игре. Полувреме у ФПИ је пауза између првог и другог дела утакмице. 



казненог ударца или 
• директни слободни ударац, почевши са шестим акумулираним прекршајем, 

односно део игре се продужава док се ударац не изведе 
• уколико се мора извести или поновити казнени ударац, период игре се 

продужава док се ударац не изведе 
 
Уколико је лопта ногом ударена према једним од врата, судије  морају да сачекају 
да ударац заврши пре него што се мерилац времена може огласити звиждуком или 
звучним сигналом. Део игре се завршава када: 
• лопта уђе директно у врата и погодак је постигнут 
• лопта напусти границе игралишта 
• лопта додирне вратара, стубове врата, пречку или тло, пређе попречну линију и 

погодак је постигнут 
• лопта додирне било којег играча који није вратар након што је ногом упућена на 

противничка врата и није направљен прекршај који захтева  поновно извођење 
директног  слободног ударца или казненог ударца или током путање лопте, 
једна од екипа не направи прекршај који се кажњавадиректним слободним 
ударцем, почевши са шестим акумулираним прекршајем, или казненим ударцем 

• вратар екипе која се брани заустави лопту или она одскочи од стубова врата или 
пречке и не пређе попречну линију 

 
 
 
 
 
 
Тајм аут 
Екипама је омогућено да користе једноминутни тајм аут у сваком делу утакмице. 
 
Потребно је испунити следеће услове: 
 

• службено лице сваке од екипа има право да затражи од трећег судије или од 
мериоца времена уколико нема трећег судије, тајм аут у трајању од једног 
минута користећи доцумент који им је претходно дат 

• мерилац времена треба да дозволи тајм аут када је лопта у поседу екипа која 
је затражила тајм аут И лопта је ван игре, користећи при томе пиштаљку или 
било који други звучни сигнал, који се разликује од оног који користи судија 

• током тајм аута, играчи могу остати на или ван терена. Уколико желе да се 
освеже неком течношћу морају да напусте терен. 

• током тајм аута, резервни играчи морају бити ван терена 
•  током тајм аута, службеним лицима није дозвољено да улазе на терен и дају 

инструкције 
• Измене је могуће вршити тек након звучног сигнала или сигнала пиштаљком 

који означава крај тајм аута 



• ако екипа не затражи тајм аут на који има право у првом делу игре он не може 
бити надокнађен у другом делу 

• уколико не постоји трећи судија или мерилац времмена, службена лица екипа 
могу тражити тајм ауто д судија 

• није могуће користити тајм аут у продужецима, уколико се играју 
 

Полувреме 
 
Играчи имају право на одмор између два дела утакмице.  
Одмор у полувремену не сме да траје дуже од 15 минута. 
Правила такмичења би требало да одреде дужину трајања полувремена. 
Трајање одмора између два дела утакмице може се мењати само уз сагласност 
судије. 
 
Прекинут меч 
 
Прекинути меч треба поново да се одигра осим уколико правила такмичења не 
одређују другачије. 

 
 

 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 8 - ПОЧЕТАК  И НАСТАВАК ИГРЕ 
 
 
Претходни услови 
 
Врши се жреб новчићем и екипа која добије жреб одредиће врата на која ће 
нападати у првом делу утакмице. 
Другој  екипи се додељује почетни ударац утакмице. 
 
Екипа која је изабрала врата на која ће нападати, у другом делу има почетни ударац. 
У другом делу екипе мењају стране и нападају на супротна врата. 
 
Почетни ударац 
 
Почетни ударац је процедура за почетак или наставак игре: 
 

• на почетку такмице 
• после постигнутог поготка 



• на почетку другог дела утакмице 
• на почетку сваког дела продужетка утакмице, ако се игра 

 
Погодак се може постићи директно из почетног ударца. 
 
 
Процедура 
 

• сви играчи се налазе на сопственој половини терена за игру 
• играчи екипе која не изводи почетни ударац морају се налазити најмање 3м од 

лопте док не буде у игри 
• лопта се поставља на земљу на средишњу тачку 
• судија даје знак 
• лопта је у игри када се удари и крене напред 

 
После постигнутог поготка, почетни ударац изводи друга екипа. 
 
 
Прекршаји и казне  
 
Ако, пошто је лопта у игри, извођач додирне лопту други пут (изузев рукама), пре 
него што је лопту додирнуо други играч: 

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

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

• индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

 
За сваки други прекршај у процедури: 
• почетни ударац се понавља 

 
Спуштање лопте 
 
Ако, док је лопта у игри,судије привремено зауставе игру због разлога који нису 
поменути у Футсал правилима игре, игра ће се наставити спуштањем лопте. Игра се 
наставља спуштањем лопте и у случајевима предвиђеним Футсал правилима игре. 
 
Процедура 
 



Судија или други судија пушта лопту да падне на месту где се налазила у тренутку 
када је игра заустављена, осим ако се то догодило у простору врата, тада се лопта 
спушта на линију врата најближу месту на коме се лопта налазила када је 
заустављена. 
Игра је настављена када лопта додирне тло унутар терена. Уколико лопта напусти 
терен након што је ударила у земљу, а да је нико од играча није додирнуо, лопта ће 
поново бити спуштена на истом месту где је и први пут спуштена. 
 
 
Прекршаји и казне 
 
Лопта се поново спушта: 
 

• ако је лопту додирнуо неки од играча пре него што је додирнула земљу 
• ако је направљен неки од прекршаја пре него што је лопта додирнула тло 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 9  - ЛОПТА У ИГРИ И ВАН ИГРЕ 
 
Лопта ван игре 
 
Лопта је ван игре: 

• када цела пређе уздужну или попречну линију, било по земљи или ваздуху 
• када судија заустави игру 
• када додирне плафон 

 
 
Лопта у игри 
 
Лопта је у игри у сваком другом тренутку од поцетка до краја, укључивши: 

• када се одбије од стативе или пречке у терен 
• када се одбије судије, када се они налазе на терену 

 
 
Терени у затвореном простору 
 
Минимална висина плафона мора бити  4м и то је утврђено правилима такмичења. 
 



Када лопта додирне плафон, ако се игра у затвореном простору, у том случају игра 
се 
наставља убацивањем у корист противничке екипе у односу на екипу која је 
последња 
играла лоптом. Убацивање се изводи са тачке најближе на уздужној линији 
најближој месту 
испод којег је лопта додирнула плафон ( погледај Правило 15 – Место извођења 
убацивања). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 10  - ПОСТИЗАЊЕ ПОГОТКА 
 
Постизање поготка  
 
Погодак је постигнут када цела лопта пређе преко попречне линије између стубова 
врата и испод пречке, под условом да пре тога није учињен никакав прекршај од 
стране екипе у чију корист је постигнут. 
 
Гол неће бити признат уколико вратар нападујећег тима баци или погоди лопту 
намерно рукама из свог вратаревог простора и он је последњи играч који је играо 
лоптом. Игра се наставља ударцем са врата за протвничку екипу. 
 
Уколико, након што је погодак постигнут, судија схвати да је екипа која је постигла 
погодак играла са играчем више или је измену извршела кршећи процедуру, гол ће 
бити поништен а игра ће се наставити индиректним слободним ударцем за 
противничку екипу са било ког места из вратаревог простора. Уколико је изведен 
почетни ударац, судије ће предузети мере против играча у складу са Правилом 3, 
али гол ће признати. Судије ће о свему обавестити надлежне органе. Уколико је гол 
постигла супротна страна, гол ће бити признат. 
 
Победничка екипа 



  
Екипа која постигне већи број погодака за време утакмице је победник. Ако обе 
екипе постигну једнак број погодака, или ако није постигнут ниједан погодак, 
утакмица је завршена нерешено. 
 
Правила такмичења 
 
Када је правилима такмичења одређено да се после утакмице која је завршена 
нерешеним резултатом или нерешеним скором у две одигране утакмице ( једна код 
куће , друга на страни) мора добити победнички тим, дозвољене су само следеће 
процедуре за одређивање победничког тима: 
 

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

 
Ове процедуре су описане у одељку ове публикације „Процедуре за одређивање 
победника у нок аут такмичењима“.  
 
 
 
ПРАВИЛО 11 – ОФСАЈД 
 
У футсалу не постоји офсајд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 12 - ПРЕКРШАЈИ И НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ 
 
Прекршаји и неспорстка понашања по Футсал правилима игре се кажњавају на 
следећи начин: 
 
Прекршаји 
 
Прекршаји се кажњавају директним слободни ударцем, казненим ударцем И 
индиректним слободним ударцем. 
 
Прекршаји који се кажњавају директним слободним ударцем 
 
Директни слободни ударац досуђује се у корист противничке екипе ако играч учини 
један од следећих седам прекршаја на начин које судије сматрају непажљивим, 
безобзирним или код којих је коришћена прекомерна снага: 
• удари или покуша да удари ногом противника 
• саплиће противника 
• скаче на противника 
• напада  противника 
• удари или покуша да  удари противника 
• гурне противника 
• гурне противника 
• стартује ( уклизава) у противника 



 
Директни слободан ударац такође се досуђује у корист противничке екипе ако 
играч учини неки од следећа три прекршаја: 
• држи противника 
• пљуне противника 
• намерно руком игра лоптом (осим вратара у сопственом казненом простору) 
 
Директан слободан ударац се изводи са места где се прекршај догодио ( види 
Правило 13 – Извођење слободних удараца). 
 
Горепоменути прекршаји се сматрају акумулираним прекршајима. 
 
Прекршаји који се кажњавају казненим ударцем 
 
Казнени ударац се досуђује ако играч учини неки од десет наведених прекршаја у 
свом казненом простору, без обзира на положај лопте, важно је само да је лопта у 
игри. 
 
 
 
 
 
Прекршаји који се кажњавају индиректним слободним ударцем 
 
Индиректни слободни ударац досуђује се у корист противничке екипе ако вратар 
учини један од следећа четири прекршаја: 
• контролше лопту рукама или стопалима на властитој половини игралишта дуже 

од четири секунде 
• поново дотакне лопту рукама на сопственој  половини игралишта након што му 

је намерно ногом упутио његов саиграч, а да њом није играо или да је додирнуо 
противник 

• дотакне лопту рукама унутар сопственог казненог простора након што му је 
намерно ногом упутио његов саиграч 

• дотакне лопту рукама унутар сопственог казненог простора након што је 
директно са стране примио од саиграча (убацивање) 

 
Индиректни слободни ударац такође се досуђује у корист противничке екипе ако по 
мишљењу судије играч: 
• игра на опасан начин у присутности противника 
• намерно омета кретање противничког играча 
• онемогућава вратара да се ослободи лопте из својих руку 
• против саиграча почини један од девет прекршаја који се кажњавају директним 

слободним ударцем уколико се почине против противника 
• учини неки други прекршај који није наведен у Правилу 12 или било којем 



другом Правилу, а због којег се игра зауставља ради опомињања или искључења 
играча. 

 
Неспортско понашање 
 
Неспосртско понашање се кажњава опоменом или искључењем. 
 
Дисциплинске мере 
 
Жути картон се користи ради саопштавања да је играч опоменут. 
Црвени картон се користи ради саопштавања да је играч искључен. 
 
Жути и црвени картони могу се показати само играчима или заменицима. 
Одговарајући картон показује се јавно и само на игралишту након што је утакмица 
почела. У осталим случајевима, судије усмено саопштавају играче и службена лица  
примењеним дисциплинским мерама.  
 
Судије имају право изрицања дисциплинских мера играчима од тренутка када уђу у 
простор на којем се налази игралиште пре почетка утакмице па док не напусте тај 
простор. 
 
Играч који направи прекршај за опомену или искључење, на терену или ван њега, 
без обзира да ли према противнику, саиграчу, судијама или неком другом лицу, 
биће санкционисан у складу са природом прекршаја који је направио. 
 
Прекршаји за опомену 
 
Играч се опомиње ако почини неки од сљедећих седам прекршаја: 
• неспортско понашање 
• негодује речима или покретима 
• учестало крши Правила игре 
• одуговлачи с наставком игре 
• не поштује потребну удаљеност када се игра наставља ударцем из угла, 

слободним  
 ударцем или убацивања лопте са стране (обрамбени играчи)             
• ступи или поново уђе на игралиште без одобрења судија  или прекрши поступак 

замене  
• намерно напусти игралиште без одобрења судија 
 
Заменик ће бити опоменут ако учини неки од следећих прекршаја: 
 

• неспортско понашање 
• негодује речима или покретима 
• одлаже наставак игре 



• улази на терен крешећи процедуру замене 
 
 
 
Прекршаји за искључење 
 
Играч или заменик ће бити искључени ако направе неки од следећеих прекршаја: 
 

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

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

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

• употребљава непристојне, увредљиве или погрдне речи и/или гестове 
• добије другу опомену на истој утакмици 

 
Заменик ће бити искључен уколико: 

• противничкој екипи спречи погодак или очигледну прилику за погодак 
 
Играч или заменик који је искључен мора да напусти близину терена за игру и 
технички простор 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАВИЛО 13 – СЛОБОДНИ УДАРЦИ 
 
Врсте слободних удараца 
 
Слободни ударци су директни или индиректни. 
 
Директан слободан ударац 
 
Један од судија даје знак за директан ударац подижући руку хоризонтално, 
показујући на коју страну ће се ударац извести. Судија показује кажипрстом друге 
руке на терен да би ставио до знања трећем судији и мериоцу времена да се ради о 
акумулираном прекршају. 
 
Лопта улази у врата 

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

врата, досудиће се ударац из угла за противнички тим 
 
Акумулирани прекршаји 
 

• су они који се кажњавају директним ударцем или казненим ударцем, 
поменутим у Правилу 12 

• акумулирани прекршаји обе екипе у сваком делу игре се пријављују у 
записник утакмице 

• судије могу дозволити предност уколико тим није претходно акумулирао пет 
прекршаја и протвнику није ускраћена шанса за погодак или очигледну 
прилику за погодак 

• уколико је применио правило предности, судија мора да покаже обавезан 
знак, трећем судији и мериоцу времена, да се ради о акумулираном прекршају 
и то чим лопта не буде у игри 

• уколико се играју продужеци, акумулирани прекршаји из другог дела 
утакмице, настављају да се акумулирају и у продужецима 

 
Индиректан слободан ударац 
 
Судија показује индиректан слободан ударац подизањем руке изнад главе. Рука се 
налази у тој позицији док ударац не буде изведен и лопта не дотакне неког од 
играча или не напусти терен за игру. 
 
 
 
 
 



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

• ако је индиректан слободан ударац упућен директно у противничка врата, 
досудиће се ударац са врата 

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

 
 
Процедура     
 
Код слободних удараца као и код индиректних слободних удараца лопта мора да 
мирује. 
 
Директан слободан ударац који започиње са шестим акумулираним прекршајем оба 
тима 

• извођач удара лопту с циљем постизања поготка и не може одиграти лопту 
саиграчу 

• када је ударац изведен, ниједан играч не сме додирнути лопту док је не 
дотакне бранећи вратар, док се не одбије од стубова врата или пречке или не 
изађе ван терена 

• уколико играч начини шести акумулирани прекршај на протвничкој половини 
терена или на сопственој половини терена, у зони од средине терена до 
замишљене паралелне линије које пресеца другу тачку за казнени ударац, 
слободан ударац ће бити изведен са друге тачке за казнени ударац.  Место 
друге тачке за казнени ударац је описано у Правилу 1. Извођење ударца се 
обавља у складу са одељком ове публикације „Извођење слободних удараца“. 

• Када играч направи шести акумулирани прекршај на својој половини терена 
између замишљених 10 метара и гол линије али изван казненог простора, 
протвничка екипа одлучује да ли ће ударац извести са тачке за други казнени 
ударац или са места где је прекршај направљен 

• Почев од шестог акаумулираног прекршаја, дозвољено је продужити меч да 
се изведе директан слободан ударац на крају сваког дела игре или на крају 
сваког периода продужетака 

 
 
Извођење слободних удараца 
 
Слободан ударац ван казненог простора 



 
• Сви противнички играчи морају бити најмање 5м док лопта не буде у игри 
• Лопта је у игри када се удари и крене напред 
• Слободан ударац се изводи са места где је прекршај направљен или са места 

на коме се налазила лопта када је игра заустављена ( у складу са прекршајем) 
или са друге тачке за казнени ударац 

 
Директан или индиректан ударац у казненом простору бранеће стране 
 

• сви играчи противничке екипе налазиће се најмање 5м од лопте док не буде у 
игри 

• сви играчи противничке екипе налазиће се се изван казненог простора док 
лопта не буде у игри 

• лопта је у игри чим директно изађе из казненог простора 
• слободан ударац досуђен у казненом простору изводи се са било ког места у 

том простору 
 
Директан слободан ударац почевши се шестим акумулираним прекршајем у 
сваком периоду игре 

• Екипа која се брани не може да постави живи зид ради брањења  слободног 
ударца 

• Играч који изводи ударац је јасно идентификован 
• Вратар мора бити у свом казненом простору, најмање 5м од лопте 
• Играчи се морају налазити на терену за игру, осим извођача уколико то жели 
• Играчи, осим извођача ударца и вратара бранеће екипе, морају бити иза 

замишљене линије која се налази у нивоу са лоптом и паралелна је са 
попречном линијом, и ван казненог простора и најмање 5м од лопте. Играчи 
не смеју ометати извођача приликом извођењ ударца. Ниједан играч, осим 
извођача, не сме прећи замишљену линију док лопта не буде у игри. 

 
Индиректан ударац за нападајућу екипу  
 

• Сви противнички играчи морају бити најмање 5м од лопте док лопта не буде 
у игри 

• Лопта је у игри када се удари и помери 
• Индиректан слободан ударац досуђен у казненом простору изводи се са 

линије казненог простора која је најближа месту где се прекршај догодио  
 
 
 
Прекршаји и казне 
 



Ако је, када је изведен слободан ударац, противник ближи лопти од прописане 
удаљености: 
• ударац се поново изводи, а играч који је направио прекршај ће бити опемунут, 

осим уколико се не може применити предност или је направљен други прекршај 
који се кажњава казненим ударцем. Ако је прекршај кажњив слободним ударцем, 
судије одлучују да ли ће казнити првобитни прекршај или онај начињен 
накнадно. Ако се други прекршај кажњава казненим ударцем или директним 
слободним ударцем, евидентира се акумулирани прекршај против екипе која је 
прекршај направила 

 
Ако, кадаа  је слободан ударац изведен од стране бранеће екипе из сопственог 
казненог простора, лопта није директно напустила казнени простор: 

• ударац се понавља 
 
Ако екипа која изводи ударац то не учини у четири секунде: 
 

• судије ће досудити индиректан ударац за противничку екипу, који ће се 
извести са места одакле је игра требало да буде наставаљена ( види Правило 
13 – Извођење слободног ударца) 

 
Почевши са шестим акумулираним прекршајем, ако извођач изведе ударац без 
намере да постигне погодак: 
• судије заустављају игру и настављају је индиректним ударцем за противничку 

екипу са места са којег је игра требало да буде настављена 
 
 
Почевши са шестим акумулираним прекршајем, ако слободни ударац изводи 
саиграч извођача који је раније идентификован: 
• судије заустављају игру, опомињу га због неспортског понашања и настављају 

утакмицу индиректним  слободним ударцем у корист екипе која се брани, а који 
се изводи се са места где је лопта ударена 
 

 
Слободни ударац изводи други играч осим вратара 
 
Ако, пошто је лопта у игри, извођач додирне лопту други пут (изузев рукама), пре 
него што је лопту додирнуо други играч: 

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

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



• директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

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

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

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

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

• директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

• казнени ударац ће се досудити ако је прекршај учињен у извођачевом казеном 
простору,а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

 
 
Слободан ударац изводи вратар 
 

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

• индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу, који ће 
бити изведен са места где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца) 

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

• директан слободан ударац ће бити досуђен за противничку екипу, ако је 
прекршај направљен ван вратаревог казненог простра, а ударац ће се извести 
са места где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење слободног 
ударца) И његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

индиректан Слободан ударац ће бити досуђен за противничку екипу, ако је 
прекршај учињен у вратаревом казненом простору, а ударац ће се извести са 
места где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење слободног ударца) 

 
 
Ако судија да знак да се изведе директан слободан ударац, почевши од шестог 
акумулираног прекршаја,а пре него што је лопта у игри: 
 



Саиграч извођача крши Футсал правила игре, осим ако извођач не изведе ударац за 
четири секунде: 
 

• Судија ће дозволити извођење ударца 
• Ако лопта уђе у врата, ударац се понавља 
• Ако лопта не уђе у врата, судија зауставља игру и утакмица се наставља 

индиректним слободним ударцем за одбрамбену екипу са места где је 
прекршај учињен (види Правило 13 – Извођење слободних удараца) 

 
Саиграч вратара крши Футсал правила игре: 

• Судија ће дозволити извођење ударца 
• Ако лопта уђе у врата, погодак се признаје 
• Ако лопта не уђе у врата, ударац поновити 

 
 
 
 
Један или више играча одбрамбене и један или више играча нападајуће екипе крше 
Правила игре: 
 

• Ударац поновити 
 
Почевши са шестим акумулираним прекршајем, ако, након што је изведен директан 
слободни ударац: 
 
 извођач не изведе ударац унапред са намером да постигне погодак: 
• судије заустављају игру и настављају је индиректним ударцем за противничку 

екипу са места на којем се прекршај догодио (види Правило 13 – Извођење 
слободног ударца) 
 

 
 

Извођач додирне лопту други пут (изузев рукама), пре него што је лопту додирнуо 
други играч: 

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

 
Саиграч извођача доодирне лопту (изузев рукама) пре него  што  је њу дотакао 
вратар бранеће стране, или се одбила од врата или речке, или напустила терен за 
игру: 
 



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

 
Саиграч извођача намерно додирне лопту руком: 
 

• директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

• казнени ударац ће се досудити ако је прекршај учињен у извођачевом казеном 
простору, изузев вратара одбрамбене стране ( види Правило 13 – Извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

 
лопту додирне страно тело на својо путањи: 
 

• ударац поновити 
 
лопта се одбије у терен за игру од вратара, пречке или стуба врата и тада додирне 
страно тело: 

• судија зауставља игру 
• игра се настваља спуштањем лопте на месту где је додирнула страно тело, 

осим ако се то догодило у простору врата, у том случају судија спушта лопту 
на линији простора врата на најближем месту на коме се лопта затекла када је 
игра заустављена. 
 

лопта пукне или се оштети док је у игри, а пре тога није дотакла стубове врата, 
пречку или играча: 

• ударац се понавља 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
ПРАВИЛО 14 - КАЗНЕНИ УДАРАЦ 
 



Казнени ударац че бити досуђен против екипе која у сопственом казненом 
простору, док је лопта у игри, учини један од десет прекршаја за које се досуђује 
директан слободан ударац. 
Погодак се може постићи директно из казненог ударца. 
 
Дозвољава се додатно време да се казнени ударац изведе на крају сваког периода 
игре или на крају сваког дела продужења утакмице. 
 
Положај лопте и играча 
 
Лопта је: 

• постављена на тачку за казнени ударац 
 
Играч који изводи казнени ударац: 

• мора бити јасно идентификован 
 
Вратар екипе која се брани: 
 

• остаје на својој попречној линији, лицем према извођачу, између стубова 
врата док лопта не буде ударена 

 
Сви остали играчи осим извођача налазе се: 
 

• на терену за игру 
• изван казненог простора 
• иза тачке за казнени ударац 
• најмање 5м од тачке за казнени ударац 

 
Извођење 
 

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

• Извођач казненог ударца стопалом упућује лопту напред 
• Лопта је у игри када се удари и помери напред 
 
Када се казнени ударац изводи за време регуларног тока игре или у времену које 
је продужено у првој половини или на крају утакмице  ради извођења или 
поновног извођења казненог ударца, погодак је постигнут ако, пре него што 
лопта пређе између стубова И испод пречке: 
 

• Лопта удари један или оба стуба врата и/или пречку и/или вратара 
 

Судија одлучује када је завршена процедура извођења казненог ударца. 
 



 
 
Прекршаји и казне 
 
Уколико извођач казненог ударца не удари лопту унапред: 

• Судија ће зауставити игру и наставиће је индиректним слободним 
ударцем за бранећу страну, који ће се извести са тачке за казнени ударац 
(види Правило 13 – Извођење слолодних удараца) 

  
Уколико, док се изводи казнени ударац, лопту удари саиграч извођача,а не извођач 
који је био идентификован: 

• Судија зауставља игру, опомиње играча који је извео казнени ударац због 
неспортског понашања а игру наставља индиректним ударцем за бранећу 
стране са тачке за казнени ударац ( види Правило 13 – Извођење 
слободних удараца) 

 
 
Уколико судија да знак да се изведе казнени ударац пре него што је лопта у 
игри, догоди се нека од следећих ситуација: 
 
Саиграч извођача крши Футсал правила игре: 
 

• Судија ће дозволити извођење ударца 
• Ако лопта уђе у врата, ударац се понавља 
• Ако лопта не уђе у врата, судија зауставља игру и утакмица се наставља 

индиректним слободним ударцем за одбрамбену екипу са места где је 
прекршај учињен (види Правило 13 – Извођење слободних удараца) 

 
Саиграч вратара крши Футсал правила игре: 

• Судија ће дозволити извођење ударца 
• Ако лопта уђе у врата, погодак се признаје 
• Ако лопта не уђе у врата, ударац поновити 

 
Један или више играча одбрамбене и један или више играча нападајуће екипе крше 
Правила игре: 
 

• Ударац поновити 
 
 
 
 
 
 
 



Ако, пошто је казнени ударац изведен: 
 
 извођач додирне лопту други пут (изузев рукама), пре него што је лопту додирнуо 
други играч: 

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

 
извођач додирне намерно лопту руком, пре него што је лопту додирнуо други 
играч: 

• директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

 
лопту додирне страно тело на својо путањи: 
 

• ударац поновити 
 
лопта се одбије у терен за игру од вратара, пречке или стуба врата и тада додирне 
страно тело: 

• судија зауставља игру 
• игра се настваља спуштањем лопте на месту где је додирнула страно тело, 

осим ако се то догодило у простору врата, у том случају судија спушта лопту 
на линији простора врата на најближем месту на коме се лопта затекла када је 
игра заустављена. 
 

лопта пукне или се оштети док је у игри, а пре тога није дотакнула стубове врата, 
пречку или играча: 

• ударац се понавља 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 15 – УБАЦИВАЊЕ  
 
Убацивање је начин за наставак игре. 



Убацивање се досуђује противничкој екипи чији је играч последњи додирнуо лопту 
када је цела лопта прешла уздужну линију било по земљи или у ваздуху. 
 
Положај играча  
 
Противници морају бити: 

• на терену 
• најмање 5 метара од места на уздужној линији са којег се изводи убацивање 

 
Процедура 
 
Постоји само један тип процедуре 

• убацивање ногом 
 
 
Извођење убацивања 

 
 У тренутку извођења играч је: 
• једном ногом на уздужној линији или на земљи ван терена 
• убацује лопту, која мора мировати, са тачке где је напустила терен за игру 

или са земље ван терена, али не даље од 25 цм од тог места 
•  одиграва лоптом у року од четири секунде од када је спреман да изведе 

убацивање 
 

Лопта је у игри када уђе у терен за игру. 
 
 
Прекршаји и казне 

 
 Уколико је током извођења противник ближи лопти у односу на прописану 
дистанцу: 

• Убацивање се понавља од стране истог тима а играч који крши 
дистанцу ће бити опоменут, осим у случају уколико се може применити 
правило предности или је учињен прекршај који се кажњава слободним 
ударцем или  казненим ударцем који је починила страна која није 
изводила убацивање 

 
Уколико противник на нефер нчин омета или спречава извођење убацивања: 

• биће опоменут због неспорстког понашања 
 

За све остале прекршаје овог правила: 
 

• убацивање врши играч противничке екипе 
 



Убацивање изводи играч осим вратара 
 

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

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

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

• директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

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

 
 
 
Убацивање изводи вратар 
 

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

• индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу, који ће 
бити изведен саместа где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца) 

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

• директан слободан ударац ће бити досуђен за противничку екипу, ако је 
прекршај направљен ван вратаревог казненог простра, а ударац ће се извести 
са места где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење слободног 
ударца) 

• индиректан Слободан ударац ће бити досуђен за противничку екипу, ако је 
прекршај учињен у вратаревом казненом простору, а ударац ће се извести са 
места где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење слободног 
ударца) 

 
 
ПРАВИЛО 16 –  УДАРАЦ СА ВРАТА 
 
Ударац са врата је начин наставка игре.  
 



Ударац са врата се досуђује када цела лопта коју је последњи додирнуо играч 
нападајуће стране, пређе преко попречне линије, било по земљи или ваздуху, а да 
није постигнут погодак сагласно Правилу 10. 
 
Погодак се не може постићи директно из ударца са врата.  
 
 
Положај играча 
 
Противнички играчи морају: 

• бити на терену и остати ван казненог простора док лопта не буде у игри 
 
 
Извођење 
 

• лопта се упућује са било ког места у казненом простору од стране вратара 
бранеће екипе 

• вратар бранеће екипе изводи ударац са врата у року од четири секунде од 
тренутка када је спреман да изведе ударац 

• лопта је у игри када је директно упућена ван казненог простора од стране 
вратара бранеће стране  

 
Прекршаји и казне 
 
Ако лопта није директно упућена у игру ван казненог простора: 

• ударац се понавља, али се четири секунде и даље рачунају тако да се њихово 
сабирање наставља чим је вратар спреман да изведе убацивање  

 
 
Ако, пошто је лопта у игри, вратар додирне лопту други пут (изузев рукама), пре 
него што је лопту додирнуо други играч ( осим ако није случајно погодила његовог 
саиграча): 

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

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

• директан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

• индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу уколико се 
прекршај десио у вратаревом казненом простору  који ће се извести са линије 



казненог просторае најближе месту  где је направљен прекршај (види 
Правило 13 - извођење слободног ударца) 

 
Уколико се ударац са врата не изведе за четири секунде: 
 
 

• индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу,  који ће се 
извести са линије казненог простора најближе месту  где је направљен 
прекршај (види Правило 13 - извођење слободног ударца) 

 
Уколико је ударац са врата изведен док је противнички играч био у казненом 
простору: 

• ударац се понавља уколико неко од играча нападајуће стране додирне лопту 
или спречава правилно извођење ударца 

 
За све остале случајеве прекршаје овог Правила: 
 

• ударац се понавља. Уколико је прекршај направила страна која изводи 
ударац, четири секунде се не броје испочетка него се наставља њихово 
бројање од тренутка када је вратар спреман да изведе ударац. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛО 17 - УДАРАЦ ИЗ  УГЛА 
 
Ударац из угла је начин наставка игре.  



Ударац из угла се досуђује када цела лопта коју је последњи додирнуо играч 
одбранмбене екипе, пређе преко попречне линије било на земљи, било у ваздуху, а 
да није постигнут погодак сагласно Правилу 10. 
Из ударца из угла може се директно постићи погодак, али само у противничка 
врата. 
 
Позија лопте и играча 
 
Лопта мора бити: 

• унутар угаоног лука који је најближи месту где је лопта прешла попречну 
линију 

 
Противници морају бити: 

• на терену, најмање 5 метара од угаоног лука док лопта не буде у игри 
 
Процедура 
 

• Лопту упућује играч екипе која напада 
• Екипа која изводи ударац мора то да учини у року од 4 секунде од када су се 

стекли услови за извођење 
• Лопта је у игри када се удари и помери 

 
Прекршаји и казне 
 
Ако је при извођењу ударца из угла противник ближи лопти него што је то 
дозвољено: 

• Ударац из угла извешће иста екипа, одбармбени играч ће бити опоменут, 
осим ако се не може применити предност или је начињен прекршај који се 
кажњава слободним ударцем или казненим ударцем од стране екипе која с 
брани 

 
Уколико противник на нефер начин омета или спречава играча да изведе ударац из 
угла: 

• биће опоменут због неспортског понашања 
 
Уколико се ударац из угла не изведе у року од 4 секунде: 

• противничка екипа ће извести ударац са врата  
 
У случају било ког прекршаја процедуре или постављања лопте: 

• ударац из угла се понавља. Ако је прекршај направила екипа која изводи 
ударац, мерење од 4 секунде се не понавља, него се наставља када је играч 
спреман да изведе ударац  

 
Ударац из угла изводи саиграч вратара 



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

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

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

• директан Слободан ударац ће се досудити за противничку екипу који ће се 
извести са места где је прекршај направљен (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца), а његов тим ће бити кажњен акумулираним прекршајем 

• казнени ударц ће се досудити ако је прекршај учињен у извођачевом казеном 
простору 

 
Ударац из угла изводи вратар 
 
Ако, пошто је лопта у игри, вратар додирне лопту други пут (изузев рукама), пре 
него што је лопту дотакао деруги играч: 

• индиректан слободан ударац ће се досудити за противничку екипу, који ће 
бити изведен саместа где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење 
слободног ударца) 

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

• директан слободан ударац ће бити досуђен за противничку екипу, ако је 
прекршај направљен ван вратаревог казненог простра, а ударац ће се извести 
са места где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење слободног 
ударца) 

• индиректан Слободан ударац ће бити досуђен за противничку екипу, ако је 
прекршај учињен у вратаревом казненом простору, а ударац ће се извести са 
места где се прекршај догодио (види Правило 13 - извођење слободног ударца) 
 

 


