
РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

Скопје, 03.02.2018 год. 

 

 

Врз основа на член 34 од Статутот на РФМ, како и член 3 од 

Правилникот за ракометни натпревари, Комесарот за спроведување на Куп 

натпреварување во женска и машка конкуренција за 2017/2018   година, ги 

донесе следните: 

   П  Р  О  П  О  З  И  Ц  И  И 

 

       Член  1  

 Ракометниот Куп на Македонија е традиционално  натпреварување  во  

ракомет, во  кој  задолжително учествуваат сите  ракометни  клубови  во  

Македонија кои се натпреваруваат во Женска ракометна лига - СКОПСКО и Супер 

машка  ракометна лига, како и клубовите во Прва машка ракометна  лига,  согласно 

Член 2  од Пропозициите за натпреварување во Женска ракометна лига - 

СКОПСКО и ВИП Супер машка ракометна лига, како и Член 2 од Пропозициите за 

натпреварување во Првата машка ракометна лига за натпреварувачката сезона 

2017/2018 година. 

 Доколку некоја од екипите од Супер лига мажи или жени се откаже од 

учеството во КУП натпреварувањето согласно член 2 од Пропозициите за 

натпреварување во Супер машка и женска лига ќе се казни со парична казна во 

висина од 30.000,оо ден. и забрана на учество во европските купови. а екипа од 

Прва машка ракометна лига согласно член 2 од Пропозициите ќе се казни со 

парична казна од 15.000,оо денари. 

 Право  на  настап  имаат  сите  ракометари-ки, кои  имаат  право  на  настап  

на  Првенствените  и  Куп  натпревари  за  сезона  2017/2018 година. Ракометар-ка 

со двојна регистрација може да настапи само за матичниот клуб.  

 Екипите кои се надвор од системот на натпреварувањето во 2017/2018 

година, можат да пријават учество во КУП натпреварувањето само доколку 

поседуваат Решение за вршење Дејност Спорт издадено од Агенцијата за Млади и 

Спорт. 

 Доколку некоја екипа која е надвор од системот на натпреварување се 

пријави за учество во КУП на Македонија и потоа го откаже своето учество, ќе се 



казни со парична казна од 10.000,оо ден. и забрана на учество во ниту едно 

натпреварување за следната натпреварувачка сезона. 

 

     Член  2 

 Во 1/16 финалето на Купот на Македонија разигруваат во машка 

конкуренција 14 екипи од Прва лига, а потоа со победниците (5 екипи) и екипите 

од супер лига (11 екипи) се формираат 4 групи по 4 екипи. Победниците од групите 

се стекнуваат со право на играње во ½ финале а потоа победниците играат финале 

и се добива победникот на Купот на РМ за сезона 2017/2018. Во женска 

конкуренција директно ќе се игра ¼ финале (8 екипи). Двојките за ¼ финалните 

натпревари ќе се одредат по Бергер, согласно пласманот што го имаат постигнато 

во есенската полусезона (по одиграните 14 кола), а која екипа ќе биде домаќин ќе 

се одреди со жреб (се игра еден натпревар). Победниците од 1/4-финалните 

натпревари ќе играат на завршниот турнир каде што со жреб се одредуваат 

полуфиналните двојки. Победниците од полуфиналните двојки се стекнуваат со 

право на играње финале и се добива победникот на Купот на РМ за сезона 

2017/2018.  

     Член  3 

Во 1/8 финалето   директно учество обезбедуваат од Супер машка лига 

екипите пласирани од 1-9 место, двете екипи од СЕХА лигата и 5 екипи од 

разигрувањето во 1/16 финалето (победниците на групите).                                 

Во женска конкуренција директно се игра ¼ финале а победниците играат во 

завршниот дел полуфинале-финале. 

Составувањата  на  групите  према  Пропозициите се  врши  со  жреб. 

Носители  на  групите  во  Куп  натпреварите од 1/8 финале, за  сезоната 

2017/2018 год. во машка конкуренција се 2-те екипи од Регионалната лига и 2-те 

најдобро  пласирани екипи во Супер машката ракометна лига во есенскиот  дел 

(есенска полусезона, по одиграното 9-то коло),  од  натпреварувачката    2017/2018  

година и  истите завземаат  по една  позицијата  во  групите согласно бројот кој ќе 

го извлечат при жребањето. 

За сезона 2017/2018 носители на групи се: 

1. Вардар 

2. Металаург 

3. Пелистер 

4. Еурофарм Работник 



Останатите  екипи согласно пласманот во есенскиот дел се делат на 3 (три) 

подгрупи и тоа: 

 

 

I  подгрупа 

1. Пролет 62 

2. Охрид 2013 

3. Радовиш 

4. ГРК Борец 

II   подгрупа 

1. Прилеп 2010 

2. Металург 2 

3. Вардар јуниор 

4. Бутел Скопје 

III  подгрупа 

1. Металург Јуниор 

2. Струга 

3. Вардар Неготино 

4.   Делчево Вардар 

 

 Составувањето на 1/8 финалните групи се врши на следниот начин: 

Прво се жребат броеви за носителите на групите, кој во која група ќе биде. Потоа 

од првата подгрупа се жребат броеви кој во која група ќе биде. Истото се прави за 

втората подгрупа а потоа и за третата подгрупа. 

    По  извлекувањето  на  1/8 финалните групи, прво  се  врши  жребање, а  

потоа  се  врши  наддавање   за  организатор  на  групите. 

 Доколку во групите не се пријави клуб организатор, се игра еден натпревар, 

а домаќинот се одредува согласно Бергеровиот систем на денот на жребот, што 

значи дека екипите кои ќе ги извлечат броевите 1 (еден) и 2 (два) се домаќини а 3 



(три) и 4 (четири) се гости. Во ваков случај сите трошкови околу организацијата на 

натпреварот ги сноси екипата домаќин.   

 Финалните натпревари од групите се играат во првата наредна слободна 

среда. Домаќинот се одредува со жреб. 

 Трошковите за службените лица се наплатуваат спрема Трошковникот: 

 За 1/16 финале према Трошковникот на Прва лига мажи и жени. 

 За 1/8 и 1/4 финале мажи и жени према Трошковникот на Супер лига  мажи и 

жени. 

 

Трошковите на натпреварите на 1/2 финале и финале мажи изнесуваат по 6.000,оо  

денари за службено лице. Записничар и мерач на време по 800,оо ден.    

Трошковите на натпреварите на 1/2 финале и финале жени изнесуваат по 3.000,оо  

денари за службено лице. Записничар и мерач на време по 400,оо ден. 

 

 

     Член  4 

 Јавно  наддавање  за  организација  на  групите  го  спроведува  Комесарот  

за  спроведување  на  Куп  натпревари  на  РФМ. 

 Право  на  учество  за  организација  на  групите имаат  сите  заинтересирани  

клубови, одбори, сојузи, ГРС - маркетинг  комисија, РФМ - маркетинг  комисија, 

акционерски друштва, трговски  друштва, друштва  за  спорт  и  рекреација, 

агенции  за  маркетинг  и  други  правни  лица. 

     Член  5 

Право  за  учество  на  организацијата  имаат  сите  горе  наведени  со  

доставено  уредно  полномошно  од  законски  застапник  на  организацијата 

(доколку не се членови на РФМ) до  Комесарот  за  спроведување  Куп  натпревари  

на  РФМ. 

Правните  лица  кои  не  се  членки  на  РФМ  должни  се  со  полномошното  

да достават гаранција во износ од 1.000 Евра во денарска противвредност за  

исполнување  на  обврските  околу  организирање  на  Куп  натпреварите. 

  

 



     Член  6 

 Во  1/8 финални  натпревари  организаторот  на  групата  е  должен  да  ги  

подмири  трошоците  за  организација  - закуп  на  сала  и  трошоците  за  

службените  лица. Во  случај  да  во  една  група  се  пријават  два  или  повеќе  

кандидати  за  организацијата,  се  врши  наддавање  на  кое  почетната  цена  е  100  

ЕУР  и  секое  наредно  наддавање  е  најмалку  100  ЕУР. Организатор  на групата  

е  клубот  кој  ќе  понуди  највисока  цена  во  наддавањето. 

 Во  случај  да  понудувачот  (кој  не  е  член   на  РФМ)  се  откаже  од  

организацијата, го  губи  правото  за  повраток  на  гаранцијата  која  се  уплаќа  

пред  почетокот  на  лицитацијата  и  изнесува  1.000  ЕУР,  приложена  како  

услов  за  учество  во  наддавањето, а  организатор  ќе  биде  понудувачот  кој  

понудил  најблизок  износ  со  износот  на  првиот  понудувач. 

Уплатата  за  организацијата  (првиот  понудувач)  треба  да  се  изврши  

најдоцна  7  дена  пред  почеток  на  одигрување  на  групите  на  сметка  на  РФМ: 

530 010 301 579 044 - Депонент во Охридска банка-АД Охрид, или  

300000001571048  Депонент во Комерцијална  банка, даночен  број: 

4030995161002. 

 Рок  за  уплата  на  вториот  понудувач  е  5  дена  пред  почетокот  на  

одигрувањето  на  групите  на  сметката  на  РФМ. 

 Гаранцијата  изнесува  100 %  од  вкупните  трошоци  за  организација  на  

натпреварите.   

 Организатор на 1/2 финале и финале е РФМ. 

 Местото, деновите како и распоредот (сатница) ги одредува организаторот – 

РФМ.  

 Екипа која нема да одигра натпревар во 1/2 финале и финале ќе биде казнета 

со парична казна во висина од 300.000,оо денари и го губи правото на учество во 

наредната година и нема право да учествува во европските натпреварувања. 

Член  7 

 Организаторот  ги  сноси  сите  трошоците  за  целокупната  организација  на  

натпреварите  и  тоа: 

- Спортска  сала; 

- Трошоците  за  организација.   

 

 Екипите сами  ги  сносат  трошоците за хотел - сместување и патните 

трошоци.    

 



 

     Член  8 

 Победниците  од 1/8  финалните  групи  формираат  финална  група од 4 

екипи. 

 

Член  9 

 Службените лица  за  Куп  натпреварите ги  делегира или жребува  

Комесарот  за  Куп  натпревари. Одлуката дали ќе се делегира или жребува ја носи 

Комесарот. 

Натпреварите  во финалната група ќе ги судат меѓународните судии  а 

делегирањето или жребањето се врши во присуство на претставниците на 

клубовите и Комесарот за спроведување на Куп натпреварите во просториите на 

РФМ или во спортската сала каде се игра 1/2  финале и финале..  

Делегати-контролори се делегираат или жребаат од А-листа на Супер лигите. 

На 1/2 финалните и финалниот натпревар од КУП на Македонија во машка 

конкуренција ќе бидат делегирани или жребани по 2 делегати - контролори, а во 

женска конкуренција еден делегат-контролор со исклучок на финалниот натпревар. 

За натпреварите  од 1/8 и 1/16 финалето Комесарот делегира   судии  кои се 

наоѓаат  на  листите  на  Супер и Првите лиги за натпреварувачката  сезона  

2017/2018  година.  

Службените лица (судии и делегати - контролори) кои ќе бидат делегирани 

или извлечени за машкото финале, нема да учествуваат во жребката за женското 

финале. 

Член  10 

 Приходот  од  правата  на  ТВ  преноси, реклами, влезни  билети  и  друго,  

му  припаѓа  на  организаторот - РФМ  како и рекламите на Т-Мобиле и ПИВАРА 

согласно годишните договори како генерални спонзори на РФМ, и има право да му 

ги додели на друг.  

 1/2 финалните и финалните  натпревари  за  Купот  на  Македонија  ќе бидат 

пренесувани на ТВ Телма (согласно  договорите за ТВ права со РФМ). 

 

 

 



     Член  11 

 Сите  натпревари  се  играат  по  Меѓународни  правила  на  ракометната  

игра. Во  случај  на  нерешен  резултат  се  пристапува  кон  изведување  на  

седмерци, согласно  член  5.3.1.4  од  ЕХФ  правилникот.   

 

Член  12 

 Екипите  имаат  право  на  жалба  на  одиграниот  натпревар , при  што  

именуваната  жалба  треба   да  биде  најавена  во  записникот - во  поглед  на  

правото  на  настап  на  играчи  пред  натпреварот. А  во  однос  на  одиграниот  

натпревар  жалбата  се  доставува  најдоцна  во  рок  од  30  минути  по  одигрување  

на  натпреварот  до Комисијата за  жалби  на Куп  натпревари преку делегатот (по 

електронски пат). 

 Жалбата  се  таксира  со  10.000,оо (десет  илјади)  денари  и  истата  се  

уплатува  на  делегатот  на  натпреварот, за  што  од  негова  страна  ќе  биде  

издадена уредна потврда. Во случај да не се изврши уплата во предвидениот рок од 

30 минути, истата не се разгледува , односно се отфрла како неоснована.  

 Во случај на поволно решение на жалбата, уплатениот  износ се враќа  на 

жалителот. 

 Во случај на неповолно решение на жалбата на жалителот уплатениот  износ 

не се враќа и истиот се уплаќа на сметка на РФМ со намена - развој на  

младинскиот ракомет. 

 Жалбата ја разгледува и по неа одлучува Комисија во рок од 120  минути  по  

доставување  на  истата. 

 Одлуката  на  Комисијата е конечна.  

 Од моментот на поднесување на жалбата се до конечната одлука по истата 

претставниците на двете екипи мораат да бидат присутни во објектот каде се 

решава жалбата, но не присуствуваат на состанокот на Комесарот при 

донесувањето на одлуката. 

 

Состав комисијата за жалби во КУП натпреварите за сезона 2017/2018: 

1. Камер Металари – претседател 

2. Филип Христов – член 

3. Марјан Огњановски - член  



 

Член  13 

 
 На  победникот  на  Купот  на  Македонија  се  доделува: 

- преоден  пехар;  

- пехар  во  трајна  сопственост; 

- 21 медали. 

На поразената екипа се доделува: 

- пехар во трајна сопственост; 

- 21 медали. 

 

 За  се  што  не  е  предвидено  со  овие  Пропозиции  важат  одредбите  од  

Правилниците  на  РФМ, а  за  толкување  на  овие  Пропозиции  надлежен  е  

Управниот  одбор  на  РФМ. 

 

                 

            Комесар  за  спроведување  на  Куп  натпревари   

 

 


