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Врз основа на член 34 од Стаутот на Ракометна Федерација на Македонија, Управниот одбор на Ракометна 

Федерација на Македонија го донесе следниот: 

 

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

 

- Основни начела 

Службените лица (судии, записничари, мерачи на време, делегати,контролори) на РФМ, ги базираат своите 

активности во ракомет на доброволна основа, засновани врз интеракција, етички принципи и достоинството 

на сите субјекти на ракометот како целина. 

Работејќи во интерес на развојот и унапредување на ракометниот спорт, ќе настојуваат да се оствари подобра 

комуникација, разбирање и соработка на сите засегнати во РФМ и со другите ракометни организации, органи, 

поединци итн. 

Согласно горенаведеното сите службени (официјални) лица ќе ги почитуваат следните начела и се обврзуваат 

дека ќе : 

 Се однесуваат професионално согласно своите обврски во ракометниот спорт, почитувајќи ги 

Правилата на игра, делувајќи праведно и одговорно кон сите субјекти во ракометниот спорт ; 

 Работат на личното усовршување и унапредување на знаењето во остварувањето на своите 

задолженија ; 

 Ќе дадат свој личен придонес за унапредување на работата и организацијата на РФМ во рамки на 

својот делокруг на делување ; 

 Ќе ги почитуваат сите одредби од овој Кодекс ; 

 

- Права и обврски 

Член 1 

Службените лица се должни да се однесуваат праведно кон ракометната игра и сите нејзини учесници, 

почитувајќи ги Меѓународните правила на игра, Пропозициите за натпреварување , Регистрационен 

правилник, Дисциплински правилник, Правила на ракометна игра, Правилник за организација и 

спроведување на ракометни натпревари, нормативни акти на РФМ, Законот за спорт и позитивните законски 

прописи.  

   

Член 2 

Службените лица не смеат да се занимаваат со активности кои на било кој начин го рушат интегритетот и 

угледот во било кој сегмент од ракометниот спорт. 

 

Член 3 

Службените лица имаат обврска да водат сметка за својот кредибилитет и да не се однесуваат како независни 

поединци, туку како припадници на ракометната организација на која припаѓаат и која ја претставуваат, и се 

во функција на унапредување на ракометниот спорт. 
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Член 4 

Службените лица на ниту еден начин не смеат да ги доведат во заблуда поединци и органите на ракометната 

организација, стручните заедници и натпреварувачките органи и други поединци, ниту да наведат други 

службени лица на такви дејствија. 

 

Член 5 

Службените лица не смеат да ги злоупотребуваат овластувањата што произлегуваат од декларираните 

функции, ниту можат да го потчинат својот ангажман на личен интерес или интерес на друг член на ракометна 

организација или поединец . 

  

Член 6 

Службените лица не смеат на било кој начин да навредуваат, клеветат, омаловажуваат или шират невистини 

за било кој друг член или орган на ракометната организација. 

   

Член 7 

Службените лица се должни со своето делување да ги предупредат или спречат со постапување или 

непостапување кое како последица може да има нарушување на угледот на ракометната организација и 

останатите органи и тела во рамки на РФМ . 

 

Член 8 

Службените лица мораат да направат се што е во рамките на своите овластувања на најдобар начин да го 

изврши својот дел од работата во процесот на натпреварувањето. Тоа подразбира, постојана работа на своето 

лично усовршување и унапредување преку различните облици на усовршување , вклучувајќи и присуство на 

соодветни семинари, состаноци, кампови и учество на други активности организирани од страна на соодветни 

тела или комисии задолжени за стручно усовршување на службени лица. 

 

Член 9 

Службеното лице е должно да одговори на повикот за тестирање на стручната заедница пред почетокот или 

во текот на соодветното натпреварување. 

На службените лица строго им се забранува да сликаат, снимаат или на било кој друг начин да ги изнесат или 

дистрибуираат податоци од тестовите. Непочитување на овие забрани, автоматски значи дека тоа службено 

лице не го положило испитот, а понатаму се можни и дисциплински санкции. 

 

Член 10 

Службени лица кои учествуваат на меѓународни натпреварувања се должни достоинствено да ја 

претставуваат РФМ, македонскиот ракомет и државата во целина. Исто така, службените лица може да ја 

обавуваат својата функција надвор од националните граници (турнири, ревијални натпревари, пријателски 

натпревари и итн.) со претходна најава до канцеларијата на РФМ.  
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Член 11 

Службените лица на ракометниот натпревар на кој се делегирани мора меѓусебно да си помагаат во секој 

момент пред , за време на и по завршувањето на натпреварот и цело време да делуваат како тим, што не ја 

исклучува поединечната одговорност дефинирана за секоја поединечна функција која што лицето ја 

извршува. 

 

Член 12 

Службените лица мора да бидат свесни за своето делување и одговорноста за успех на ракометниот настан, 

ментално и физички да бидат потполно спремни за натпреварот на кој се делегирани. Конзумација на 

алкохолни пијалоци и забранети супстанци на денот на одигрување на натпреварот за кој се делегирани е 

строго забрането. 

 

Член 13 

Службените лица кои одат и се враќаат од официјалните натпревари за кои биле делегирани не смеат да 

патуваат во организација на клубови или нивни претставници (спонзори, функционери, пријатели). 

  

Член 14 

Службените лица на натпреварите на кои се делегирани доаѓаат во сопствена организација. Не е дозволено 

наплата на патни трошоци кои што се повисоки од реалните и предвидените трошоци од било која причина. 

Службените лица имаат право на патни трошоци во согласност со Патниот трошковник за делегирани лица. 

 

Член 15 

Службените лица не смеат да доцнат или да не дојдат на натпреварот на кој се делегирани, освен ако 

причината за недоаѓањето е  : несреќа на пат, ненадејна болест или физичка повреда,тешка повреда односно 

виша сила воопшто. Во наведените околности неопходно е веднаш да ја известат канцеларијата на РФМ 

односно Комесарот за натпревари. 

Член 16 

Службените лица треба на местото на одигрување на натпреварот да пристигнат 1 час пред закажаниот 

термин за почеток на натпреварот.  

Член 17 

Службените лица на официјалните натпревари на кои се делегирани доаѓаат со уреден изглед и уредно 

облечени. 

Член 18 

Службените лица имаат право да бараат во нивно присуство пред и после натпреварот да биде само службен 

претставник на домашната екипа. 

Службените лица по завршувањето на натпреварот заедно го напуштаат теренот по поздравувањето со 

соработниците и останатите актери , исклучок е ако одредени околности не наложуваат поинаку. Одлуките 

донесени пред и за време на натпреварот не ги коментираат со никој од присутните на терен и околу него. 
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Член 19 

Службените лица во однос на прашања поврзани за ракометниот спорт, натпреварите и федерацијата во 

јавност и во медиуми, преку друштвени мрежи итн, треба достоинствено, без навреди и омаловажувања да 

ги изнесуваат своите ставови.  

Член 20 

Службените лица кои на натпреварот се во функција на контрола за судење имаат обврска веднаш по 

одигрувањето на натпреварот да направат разговор со судиите за карактеристичните ситуации за 

времетраење на натпреварот, своите забелешки и евентуалните сугестии. Контролата во писмена форма, 

контролорот/делегатот на судењето ја доставува до Комесарот за натпреварување до 12 часа на првиот 

работен ден по одиграниот натпревар по електронска пошта. 

 

Член 21 

Службените лица (контролори) своите забелешки ги соопштуваат културно и без омаловажување, преку 

комуникација која го уважува правото на различни мислења (особено кога станува збор за спорни ситуации). 

Мислења за примена на правила на игра, контролорите ги соопштуваат на судиите по завршениот разговор. 

 

Член 22 

Делегатите се особено одговорни за утврдување на прекршувањата на кодексот по било која основа како и за 

поднесување на извештај за истиот. 

Член 23 

Службените лица за кршење на одредбите на овој Кодекс може да бидат казнети со одлука од Дисциплинска 

комисија согласно одредбите од Дисциплинскиот правилник на РФМ. 

Прекршување на одредбите од овој Кодекс се пријавуваат кај Дисциплинска комисија. Проценката на 

тежината на прекршокот и висината на евентуалните казни по основ на кршење на овој Кодекс ја дава 

Дисциплинската комисија која е надлежна за прекршоци за кои е пријавен. 

 

Член 24 

Жалби на одлуките од претходниот член се поднесуваат до комисијата за жалби на РФМ, предвидено со 

актите на РФМ. 

Член 25 

Одредбите на овој Кодекс важат за сите службени лица (судии, записничари, мерачи на време, делегати, 

контролори) почнува да важи од денот на усвојување и не може да се применува ретроактивно. 

 

За толкување на овој Кодекс надлежен е Управен одбор на РФМ. 

 
Ракометна Федерација на Македонија

 03.09.2021 год. 
 


