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На основу члана 19. став 2. тачка 8. Правилника о удруживању судија и контролора 
у Заједницу судија и контролора Рукометног савеза Србије, Управни одбор ЗсиК 
РСС на 29. седници одржаној 15. новембра 2008. године донео је 

 
КОДЕКС ПОНАШАЊА 

    СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС    

Кодекс понашања је успостављен да омогући смернице за све оне који наступају у 
име или под окриљем Заједнице рукометних судија и контролора (у даљем тексту 
ЗРСиК). Ипак, требало би запамтити да упутства или савети неће (и не би смели) 
да буду замена здравом разуму и пристојним манирима.  

Обавеза је свих чланова ЗРСиК (чланова комисија или тела ЗРСиК/осталих 
чланова Заједнице) да у складу са својим дужностима поступају фер и коректно. 
Ово укључује обавезу да се искаже интегритет, коректност, објективност и 
прецизност у свакој акцији или ситуацији повезаној са рукометом.  

Сваки званичан задатак мора се третирати професионално. Висок ниво ауторитета 
и аутономије додељене службеним лицима (судијама и контролорима) у складу са 
њиховим дужностима повлачи са собом пођеднако висок ниво посвећености и 
стручности. Висок ниво одговорности који карактерише званичне задатке захтева 
пођеднако висок етички стандард службених лица који су укључени у задатак. 
Надамо се да ће се поштовање оваквих високих стандарда рефлектовати кроз 
захвалност и позитиван став према ЗРСиК-а од стране осталих актера рукометног 
спорта. Овај висок професионални стандард константно ће бити праћен од стране 
свих оних који су на било који начин повезани са рукометним спортом и Рукометним 
савезом Србије те је наша обавеза даг а примењујемо у сваком тренутку.  

ЗРСиК је усвојила овај кодекс понашања и очекује од свих службених лица-чланова 
Заједнице да поштују његове принципе. У досадашњем раду ЗРСиК сматра важним 
да очува и охрабри постојеће поверење у професионалном раду својих службених 
лица. Ово поверење мора се ширити како међу ЗРСиК тако и на глобалном нивоу 
рукометног спорта.  

ЗРСиК верује да квалитет и интегритет било ког званичног официјелног задатка 
почива на интегритету и високом личном моралу својих чланова. Овај интегритет и 
етичко понашање чине окосницу будућег развоја ЗРСиК и рукомета уопште. Кроз 



едукативне програме и друге пригодне начине, ЗРСиК ће охрабривати разумевање, 
прихватање и примењивање следећих правила.  

Члан 1. 

 Чланови ЗРСиК морају бити ослобођени било какве друге обавезе осим те да фер 
и коректно донесу суд о спортским догађајима. Одлуке донесене по личном 
нахођењу или испуњавање обавеза које нису повезане са рукометном игром и 
важећим актима РСС и ЗРСик биће неприхватљиве. 

Чланови ЗРСиК морају: 

 да ставе лојалност према рукометној игри, ЗРСиК, РСС изнад лојалности 
према особама или личном интересу  

 да се придржавају правилника и нормативних аката ЗРСиК, РСС и никада не 
буду учесници њиховог непоштовања и избегавања  

 да подржавају своје колеге и целокупно руководство и персонал РСС  
 не дају лична обећања било какве врсте која би могла да утичу на нормалан 

и стручан рад ЗРСиК, и РСС  
 да избегавају пословање са трећом страном, било директно или индиректно, 

на начин који није у складу са обавезама и принципима РСС,  
 да пријаве корупцију кад год је открију.  

Члан 2. 

Чланови ЗРСиК не смеју спроводити дискриминацију на било који начин чинећи 
специјалне услуге и привилегије према икоме зарад примања поклона, контра 
услуге, специјалног третмана или било каквог сличног мотиватора.  

Чланови ЗРСиК не смеју прихватити било за себе или своју породицу, услуге или 
бенефиције под околностима које би могле бити схваћене као утицај на обављање 
њихових дужности.  

Чланови ЗРСиК требало би да избегавају личне везе са особама или 
организацијама које могу, или се чини да би могле да угрозе фер и објективно 
извршавање њихових дужности.  

Члан 3. 

 Чланови ЗРСиК се обавезују за дискрецију у оквиру интерних ствари и послова 
ЗРСиК.  

Чланови и ЗРСиК морају да наступају на начин који је у складу са кредибилитетом 
ЗРСиК. Ово се посебно односи на чланова комисија или тела ЗРСиК. 

Узимајући ово у обзир, чланови ЗРСиК неће: 

 давати изјаве које могу да покваре слику и имидз рукомета и/или ЗРСиК -а  
 радити на начин који би угрозио слику и имиџ рукомета и/или ЗРСиК -а.  



Правила лепог понашања се морају постовати у свакој личној комуникацији са 
званичницима ЗРСиК -а и РСС-а током официјелних акција РСС или ЗРСиК или ван 
њих. Лична комуникација ни у ком случају не сме бити коришћена  

 да се шире гласине било о субјектима или особама,  
 за укључивање у акције других који су очито усмерени против очигледних 

интереса ЗРСиК -а и РСС  
 за прикупљање информација са намером комуницирања са медијима или 

њихово коришћење на било који начин који штети ЗРСиК -а и РСС, његовим 
чланицама и партнерима.  

Члан 4. 

Чланови ЗРСиК не смеју конзумирати алкохол, цигарете или сличне супстанце на 
неприкладан начин. Ово подразумева 

 конзумирање алкохола, цигарета или сличних супстанци у енормним 
колицинама,  

 конзумирање алкохола, цигарета или сличних супстанци на јавним местима у 
спортском објекту,  

 конзумирање алкохола, цигарета или сличних супстанци пре, за време  или 
након официјелних акција и задатака  

Члан 5. 

Вербално злостављање, физичко насиље, расизам, сексуално узнемиравање, 
итд.; 

 овакав вид понашања неће бити толерисан од стране икога ко је повезан са 
ЗРСиК. Толеранција као и фер и пођеднак третман свих укључених страна 
биће основа за сваког ко наступа у име ЗРСиК -а.  

Члан 6. 

Обавеза чланова ЗРСиК је да заштити играче, представнике тимова, остала 
званична службена лица РСС, администраторе, телевизијске и медијске 
представнике, представнике партнера и партнерске компаније, навијаче итд., од 
неприкладног понашања. Морају се потрудити да промовишу прикладно поншање и 
ставове међу свима онима који су укључени у спортске догађаје.  

Члан 7. 

Чланови ЗРСиК морају константно да теже самоусавршавању кроз проучавање 
игре, правила, тактичког и техничког развоја рукомета. Сви чланови који се налазе 
на листама ЕХФ-а и ИХФ-а морају имати добар ниво комуникација -познавање 
једног од званичног језика ЕХФ-а, нароцит енглеског.  

Чланови ЗРСиК морају бити свесни својих могућности приликом пријављивања или 
прихватања службених задатака или одговорностии.  



Члан 8. 

Чланови ЗРСиК су у обавези да третирају остеле учеснике/службена лица са 
професионалним достојанством и љубазношћу и да избегавају јавно критиковање 
других службених лица.  

Чланови ЗРСиК се не смеју кладити или прихватати било какве опкладе повезане 
са њиховим активностима/задацима или укључивати друге да то раде у њихово 
име.  

Члан 9. 

Чланови ЗРСиК не смеју бити учесници било каквих акција које су усмерене на то 
да неправедно ограниче или блокирају приступ службеним обавезама-задацима 
или чланству у ЗРСиК. Ово подразумева и протажирање појединаца за поједине 
позиције у ЗРСиК засновано према економским факторима, раси, вери, боји, 
узрасту, полу, сексуалној оријентацији, хендикепираности, или националном 
пореклу. 

Посебне тачке   

1. Сваки члан ЗРСиК мора да поштује следеће кодексе понашања:  

 Члан ЗРСиК мора да носи званичну добијену одећу  
 Члан ЗРСиК мора избегавати узимање било каквих супстанци које би могле 

да угрозе његово или њено ментално и/или физичко стање.  
 Понашање чланова ЗРСиК, говор и наступ током такмичења, на путу ка 

такмичењу и након такмичења мора бити у складу са претходно наведеним, 
са акцентом на спортском понашању, љубазношћу и самоконтроли.  

 Члан ЗРСиК мора доћи у возилу довољно рано да би имао времена за 
проверу објекта и опреме, разговор о локалним договорима, давање 
инструкција локалним званичницима, и размени био каквих корисних 
информација са различитим странама учесницама  

 Ни један члан ЗРСиК-а не сме јавно критиковат ЗРСиК,РСС његове 
званичнике  

 Чланови ЗРСиК морају да осигурају снимке и извештаје од спољних утицаја и 
придају највећу могућу пажњу на могућност фалсификовања истих  

2. Сваки члан ЗРСиК мора избегавати сваки чин, било да је или није посебно 
забрањен овим правилима, који би могао да резултира или створи доле 
наведене појаве Посебно он/она неће  

 користити ЗРСиК зарад личних циљева  
 давати предност било коме  
 делимично изгубити независност, фер и објективност  
 причати о поверљивим унутрашњим информацијама  
 предухитрити ЗРСиК одлуке  
 доносити одлуке у име ЗРСиК -а  
 негативно утицати на поверење јавности у интегритет ЗРСиК -а  



 прихватати неприкладне или непотребне поклоне или услуге од било кога ко 
жели да послује са ЗРСиК а или његовим партнерима и сарадницима  

 се недолично понашати чак и ван његовог/њеног задатка  

3. Све особе које држе званичне позиције у ЗРСиК морају  осигурати да не дође 
ни до каквих забуна што се тиче њиховог статуса. У том смислу, веома је 
препоручљиво за чланова комисија или тела ЗРСиК да на свим официјелним 
догађајима у бране званичне ставове. Слично овоме, сви позиви који се тичу 
чланова ЗРСиК-а као службених лица као такви морају бити адресирани на 
канцеларију РСС; (која ће их проследити ЗРСиК. Ни један позив који је 
заснован на личној комуникацији не сме бити директно прихваћен од стране 
било ког члана ЗРСиК.  

Овај Кодекс понашања ЗсиК РСС усвојен је на седници УО ЗсиК РСС дана 
15.11.2008. године и примењиваће се осмог дана од дана објавqивања на сајту РС 
Србије. 

Кодекс понашања од 01.02.2002. године, даном ступања на снагу новог Кодекса 
понашања, престаје да важи. 

 

 

 УПРАВНИ ОДБОР ЗсиК РС СРБИЈЕ 
 П р е д с е д н и к 

 Миодраг Максимовић, с.р. 


