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IZMJENE I DOPUNE PRAVILA NOGOMETNE IGRE – 2015./16. godine 
prema Cirkularnom pismu FIFA-e SEC/2015-C049/bru od svibnja 2015. godine. 

 
 
 
 
129. glavna godišnja sjednica Međunarodnog nogometnog saveza Board (IFAB) 
održana je u Belfastu 28. veljače 2015. Izmjene i dopune Pravila igre koje su 
odobrene na ovoj sjednici nalaze se u daljnjem tekstu. 
Stoga izvolite izmijeniti i dopuniti posljednje izdanje HNS-a „PRAVILA NOGOMETNE 
IGRE“ 2014./2015.“ i to kako slijedi: 
 

Izmjene i dopune Pravila igre – 2015/2016 i informacije u vezi okončane 
reforme Međunarodnog nogometnog saveza Bord 

 
IZMJENE I DOPUNE PRAVILA IGRE – 2015/2016 
Pravilo 3 – Broj igrača 
Ponovno sudjelovanje zamijenjenih igrača u utakmici 
IFAB je odobrio ponovno sudjelovanje zamijenjenih igrača u utakmici prema odredbi 
da je na svakom pojedinom savezu članu da odluči o primjeni i razini natjecanja na 
kojoj će se to primjenjivati (promjene označene crvenim slovima). 
Druge utakmice (str. 17) 
(…) 
Ponovno sudjelovanje zamijenjenih igrača u utakmici 
Ponovno sudjelovanje zamijenjenih igrača u utakmici dozvoljeno je samo na najnižim 
razinama nogometa (nogomet na najširoj osnovi – grassroots/rekreativni nogomet), 
što je podložno suglasnosti odnosnog saveza člana. 
 
i 
 

Postupak zamjene (str. 18) 
(…) 

ože više sudjelovati u utakmici 
 
osim kada je dozvoljeno ponovno sudjelovanje zamijenjenih igrača u utakmici. 



Razlog 
Dvogodišnji eksperiment sa „ponovnim sudjelovanjem zamijenjenih igrača u 
utakmici“, kojeg su proveli Engleski nogometni savez i Škotski nogometni savez, 
dokazao se vrlo uspješnim u amaterskom i rekreativnom nogometu. Razina 
sudjelovanja igrača značajno se povećala. Nadalje, to je zaustavilo momčadi da 
odustanu u sredini sezone te je također pomoglo igračima koji su se oporavljali od 
ozljeda. 
 
Pravilo 4 – Oprema igrača 
Elektronički sustavi za praćenje nastupa (Electronic performance & tracking systems 
– EPTS) 
Korištenje EPTS-a je u načelu odobreno. Dok EPTS-i ne dokažu preventivne 
medicinske pogodnosti, njihovi podaci ne mogu biti korišteni u realnom vremenu 
unutar tehničkog prostora. Potrebno je daljnje istraživanje radi ocjene kvalitete 
različitih sustava, korištenja podataka, kao i postupak licenciranja (promjene 
označene crvenim slovima). 
Oprema igrača (str. 70) 
(…) 
Kada se koriste elektronički sustavi za praćenje nastupa (EPTS) (podložno 
suglasnosti odnosnog saveza člana/organizatora natjecanja): 

 oni ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrače i/ili službene osobe 
utakmice 

 u tehničkom prostoru tijekom utakmice nije dozvoljeno primati ili koristiti 
podatke koji se prenose tim uređajima/sustavima 

 
Razlog 
Mnoge momčadi i igrači nose EPTS uređaje već i u svrhe treniranja, kako bi 
kontrolirali i poboljšali svoje nastupe. Prema tome, IFAB-u su dostavljeni zahtjevi da 
se igračima dozvoli nošenje takvih uređaja također tijekom utakmica, podložno 
dvama gore navedenim kriterijima. 
IFAB želi naglasiti da, iako je dana načelna dozvola za nošenje EPTS-a, konačna 
odluka o tome da li se EPTS može nositi ili ne leži na odnosnom savezu, ligi ili 
natjecanju. 
Nadalje, u suradnji s FIFA-om, trenutno se utvrđuje program kvalitete kako bi se 
kategorizirali raspoloživi sustavi i utvrdili kriteriji kvalitete s ciljem osiguranja da 
podaci koji se dobivaju putem različitih sustava budu pouzdani i točni. 
 
Rokovi za dostavu i primjenu izmjena i dopuna Pravila igre 
Na svojoj posljednjoj glavnoj godišnjoj sjednici, IFAB se jednoglasno složio da bi se 
datum stupanja na snagu izmjena i dopuna Pravila igre ubuduće promijenio s 1. 
srpnja na 1. lipnja, kako bi se vodilo računa o turnirima koji počinju u mjesecu lipnju. 

 



Pored toga, dogovoreno je da bi rok za dostavu prijedloga Savjetodavnom panelu 
IFAB-a bio pomaknut sa 1. prosinca na 1. studenog, kako bi se omogućilo dovoljno 
vremena za preispitivanje od strane tijela IFAB-a prije sljedeće glavne godišnje 
sjednice. 
Shodno tome, odluke s ovogodišnje glavne sjednice u vezi promjena Pravila igre 
obvezujuće su za konfederacije i saveze članove od 1. lipnja 2015. 
Međutim, konfederacije ili savezi članovi čije tekuće sezone ne budu završene do 1. 
lipnja mogu odgoditi uvođenje usvojenih promjena Pravila igre u svojim 
natjecanjima do početka njihove sljedeće sezone. 
Naposljetku vas izvješćujemo da ćete, kao i prijašnjih godina, primiti nekoliko 
tiskanih primjeraka novih Pravila igre, zajedno s narudžbenicom za tiskane primjerke 
za potrebe vašeg saveza. 
 
INFORMACIJE O OKONČANOJ REFORMI IFAB-A 
 
Kao što vam je prezentirano tijekom 64. FIFA Kongresa u Sao Paulu 10. i 11. lipnja 
2014., Međunarodni nogometni savez Board (IFAB) gotovo dvije godine radi na 
opsežnoj reviziji svoje vlastite organizacije, strukture i postupka donošenja odluka 
vezano uz promjene Pravila igre, kako bi postao moderniji, demokratičniji i 
transparentniji. Ovaj postupak je uspješno okončan Osnivačkom sjednicom, koja je 
održana u Zurichu 13. siječnja 2014. Od tada se radi na primjeni reformi korak po 
korak. 
Unatoč 128 godina tradicije u očuvanju Pravila igre i povezanu konzervativnu 
percepciju Boarda, IFAB stalno nadgleda razvoj igre te donosi izmjene i dopune 
Pravila kada je to neophodno, uvijek imajući na umu važnost održavanja 
univerzalnosti igre. Njegov cilj je da to nastavi činiti u budućnosti, uz snažnu 
potporu i uključenje cjelokupne nogometne zajednice. 
Kao svoj prvi korak, IFAB je stvorio organizacijske temelje i registrirao se kao 
neovisno pravno tijelo prema švicarskom zakonu, sa svojim vlastitim statutom i 
sjedištem u Zurichu. Nadalje, IFAB je uveo Ured za podršku, koji obavlja 
administrativne poslove IFAB-a, i koji će biti vaš glavni kontakt za sva pitanja ili 
prijedloge koje možete imati. Od sada pa nadalje, sva korespondencija vezana uz 
IFAB ili Pravila igre treba biti adresirana na: 
 
The International Football Association Board (IFAB) 
Executive Support Office 
Aurorastrasse 100 
8032 Zurich 
Switzerland 
Email: secretary@theifab.com 
 
Glavna promjena u odnosu na prijašnju strukturu IFAB-a zasigurno je uvođenje dva 
nova Savjetodavna panela, tzv. Nogometni savjetodavni panel i Stručni savjetodavni 
panel. Sastav Panela zastupa cjelokupnu globalnu nogometnu zajednicu i Paneli će, 
na svojim sjednicama dva puta godišnje, osigurati dodatna gledišta i vrijednu 
ekspertizu za postupak donošenja odluka. Ovaj dodatak strukturi IFAB-a od velike je 
važnosti za Board i, nastavno na dvije sjednice u studenom 2014. i travnju 2015., već 
se dokazao kao velika potpora procesu konzultacija. 
Uz razvoj novog korporativnog identiteta i web stranica, planiramo povećati 
vizibilnost i pristupačnost IFAB-a unutar nogometne zajednice. Web stranice 
www.TheIFAB.com (trenutno povezane uz IFAB odjeljak na FIFA.com) vrlo će brzo 
biti pokrenute i neće uključivati samo više informacija o Pravilima igre i njihovoj 
primjeni, već će također nuditi edukativne materijale za suce, trenere, igrače, 
navijače, medije i sve druge zainteresirane strane. Ova će platforma također 
sadržavati svu službenu dokumentaciju i informacije za vaš savez i lige. 
Naposljetku vas izvješćujemo da će od sada svu komunikaciju u vezi svih pitanja 
vezanih uz IFAB i Pravila igre izravno obavljati IFAB. 

mailto:secretary@theifab.com


Radujemo se još užoj suradnji u budućnosti te stalnom poboljšanju igre i njenih 
Pravila. Zahvaljujemo vam na pažnji te nas slobodno kontaktirajte ukoliko imate bilo 
kakvih pitanja. 
 
S poštovanjem, 
Upravni odbor IFAB-a 
Lukas Brud 
tajnik 
 
 
 
Zagreb,          2015. 
Broj:/15.       Izvršni direktor 
         Damir Vrbanović,  s.r. 


