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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Бр. 0803 – 344/4 
Скопје, 19/05/2009 година 
 
ДО 
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
 

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија за 2007 година 
(сметка за редовно работење), кои се прикажани на страните 11 и 12. 

 

  2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е извршена 
согласно член 2 став 1 и 2 од Законот за  државна ревизија и Годишната програма за 
работа на Државниот завод за ревизија, согласно член 9 од Законот за државна ревизија. 

 

3.  Не е вршена, ниту сме издале извештај за финансиските извештаи за Агенцијата за 
млади и спорт на Република Македонија за годината која и претходи на годината која е 
предмет на оваа ревизија. 
 

4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај се одговорност на раководството 
на субјектот, застапувано од: 
 

� Ивица Георгиевски - директор. 
 

5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на  страните од 1 
до 10 и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на 
извршената ревизија. 
 

6. Ревизијата од точка 1 на овој извештај е планирана и извршена во периодот од  
05.12.2008 година до 15.01.2009 година, од страна на тим на Државниот завод за 
ревизија. 
 

7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да 
овозможи ревизорот да изрази мислење: 

- дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат 
финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност 
со применетата законска регулатива; 

- дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои 
претставуваат државни расходи. 

 
 

8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната 
сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени 
рекласификации поради добивање на појасна слика. 
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9. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на 
Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се 
пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. 
Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно 
уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни 
прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користени 
сметководствени принципи, како и на важни проценки направени од страна на 
раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа оценка за 
презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски 
трансакции.  
Информациите за извршената ревизија се добиени преку:  
 

� Законски, подзаконски и интерни акти со кои се регулира делокругот на работењето 
на Агенцијата за млади и спорт,  

� Одлуки на Владата на Република Македонија,   
� Интервјуа со раководството и клучниот персонал на Агенцијата, 
� Продолжена ревизија за утврдување на реализираните проекти од трансферираните 

средства во општините Велес, Прилеп, Крушево, Битола, Валандово, Гевгелија и 
општина Центар.  

� Продолжена ревизија во Сојузот за спортски федерации, Кошаркарската федерација 
и Боречката федерација со цел да се утврди наменското користење на средствата,  

� Информации изготвени од Јавното претпријатие за стопанисување со спортски 
објекти во сопственост на Република Македонија.     

 
Веруваме дека извршената ревизија обезбедува разумна основа за изразеното мислење. 
 

10. Од страна на Агенцијата за млади и спорт добиени се забелешки на наодите 
наведени во точките 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4, 10.4.5. и 
10.4.6. од Претходниот извештај, при што ревизијата врз основа на забелешките 
изврши одделни дополнувања и корекции во делот на наодите наведени во точките 
10.1.1, 10,1,2, 10.1.3, 10.2.1, 10.4.1, 10.4.4. и 10.4.6, додека не се прифатени 
забелешките на точките 10.1.4, 10.4.2. и 10.4.5.  

 
11.  Со ревизијата на финансиските извештаи за 2007 година, ревизорите на Државниот 
завод за ревизија го утврдија следното: 

 

11.1. Систем на интерни контроли во процесите 
 

Во оваа точка на извештајот ревизијата ги презентира клучните наоди, ризици и 
контролни аспекти кои се резултат на испитувањето на ефикасноста на системот на 
интерни контроли.  
Резултатите се добиени преку разговори со раководни лица и преку преглед на 
основните документи. 
 
Систематизација и организација 
 

11.1.1. Со увид во измените на Правилникот за систематизација и организација, 
ревизијата утврди дека е систематизиран уште еден Сектор за капитални инвестиции, 
што не е во согласност со Законот за организација и работа на органите на државната 
управа во кој е дефинирана надлежноста на Агенцијата како и со Законот за спорт, во кој 
е дефинирано дека Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти во 
сопственост на Република Македонија има одговорност за инвестиционо и тековно 
одржување на објектите за спорт.  
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Според укажувањата на одговорните лица од Агенцијата за млади и спорт, формирањето 
на Секторот за капитални инвестиции е заради несоодветното функционирање на 
Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти кое е перманентно со 
финансиски проблеми и блокирана сметка. 
 

Препораки: 
 
� Владата на Република Македонија да го преиспита функционирањето и 

управувањето со Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти.  
 

11.1.2. Во функција на успешно функционирање на контролниот систем и правилна 
алокација на средствата за развој на спортот во Република  Македонија,  ревизијата, во 
Конечниот извештај за 2005 година, укажа на неопходноста од целосно имплементирање 
на Законот за спорт со формирање стручни тела, назначување стручни лица и 
воспоставување информатички спортски систем. И покрај тоа, ревизијата утврди дека: 
�  не е формирано стручно советодавно тело - Совет за спорт, од редот на истакнати 

стручни и научни работници од областа на спортот, кое, според  Законот за спорт, 
треба да дава мислење за критериумите за распределба на средствата, мерилата и 
другите акти што ги донесува директорот на Агенцијата;  

� не е воспоставен информатички спортски систем и не е изготвен правилник за 
организирање, водење и управување на истиот, во функција на организирано 
следење и унапредување на состојбата и развојот на спортот, предвидено со 
Законот за спорт. Според информациите од одговорните лица во тек е подготовката 
на софтверско решение и на правилник за организирање водење и управување на 
информатичкиот спортски систем во Република Македонија.   

� Назначени се стручни лица - двајца инспектори надлежни да вршат надзор на 
работите од областа на спортот, за остварување на јавниот интерес во спортот во 
надлежност на државата, на средствата за реализација на прифатените програми 
од јавен интерес, за остварување на Програмата, на правата на спортистите, на 
спортските клубови.  
Од извршеното интервју и со увид во документацијата од извршениот инспекциски 
надзор, ревизијата се информира дека, поради недоволен број на извршители, 
инспекторите вршат надзор по повик од спортски клубови или федерации кои се 
соочуваат со актуелни проблеми. Доставените извештаи за потрошените средства 
по програми не се анализираат за да се согледаат ефектите од вложените средства 
и не се врши стручна анализа на прашања значајни за примената на законскатата и 
подзаконската регулатива од областа на инспекцискиот надзор во работењето на 
спортски клубови и други субјекти кои вршат дејност спорт.  

Во услови на нефункционирање на соодветните тела, системи и стручни лица, 
контролните постапки не обезбедуваат исправност и законитост на сметководствените 
промени што повлекуваат значајни материјално финансиски обврски за субјектот. 
 
Во текот на 2008 година започнати се активностите во подготвување на подзаконски акти 
кои ќе ги опфатат претходно наведените активности. 
 
11.1.3. Агенцијата за млади и спорт како орган на државната управа надлежен за 
следење на спортските и спортско - рекреативните активности, има обврска да  донесе 
подзаконски акти со кои се овозможува спроведување на Законот за спорт односно 
функционирање на дејноста спорт. Од извршениот увид ревизијата констатира дека 
Законот за спорт не е целосно спроведен поради тоа што:  
� не е донесен правилник за формата и содржина на образецот за запишување и 

бришење на професионалните спортски клубови во Регистарот, 
� не се води Регистар на професионални спортски клубови,  
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� не е пропишан образец за регистарот на професионални спортисти, 
� не се води регистар на професионални спортисти што настапуваат во системот на 

натпревари, 
� не е формирана национална анти допинг комисија од редот на стручни, научни и 

други истакнати работници од областа на фармакологијата, медицинските, 
хемиските и биолошките науки, спортот, од областа на правото и други области, 

� не се донесени поблиски прописи за здравствената контрола, за обемот и начинот 
на организирање на итната медицинска помош и допинг – контролата, 

� не се утврдени посебните услови што се однесуваат на функционалноста, 
опремувањето и безбедноста на објектите за спорт, за кои треба да се постигне 
согласност со функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на градежништвото, 

� не функционира Правилникот за категоризација на објектите донесен во 2005 
година, по кој и општините и градот Скопје треба да донесат пропис за 
категоризација на објектите што со процесот на децентрализација се во нивна 
надлежност и територија.  

Во услови на неизготвени подзаконски акти како предуслов за изграден контролен систем 
и нецелосно дефинирање на контролни постапки оневозможено е целосно 
функционирање на дејноста спорт. 
 
Препораки: 
 
� Да се обезбеди целосна примена на Законот за спорт, со цел успешно 

функционирање на дејноста спорт. 
 
Процес на пресметка и исплата на плати  

 
11.1.4. При оценка на системот на интерни контроли кај процесот на исплата на плати, 
ревизијата констатира дека пресметката на платата се изготвува врз основа на податоци 
од одделението за човечки ресурси, при што: 
� не се зема предвид евидентната листа од електронската евиденција на времето на 

доаѓање и одење од работа; 
� раководителите на секторите не ги одобруваат патните налози за теренска работа и 

не вршат впарување на податоците од евидентната листа со издадените налози за 
теренска работа; 

� одговорното лице за пресметка на плата не добива навремени податоци за отсуство 
од работа поради боледување или службен пат, а одбитоците по овој основ ги врши 
со задоцнување, по доставување на потребните документи од страна на 
вработените.      

Во услови на постојното контролно опкружување кај процесот на исплата на плати, 
ревизијата констатира дека воспоставените интерни контроли функционираат на начин 
кој не гарантира дека постои јасно дефиниран систем за одобрување на пресметката на 
платата, како и дека исплатените плати се пресметани врз основа на часовите поминати 
на работа. 
 
Препораки: 
 
� При изработка на евидентните листи да се има предвид времето на доаѓање и 

одење како и времето поминато на теренска работа, 
� Раководителите на секторите да вршат одобрување на патните налози и впарување 

на истите со евидентната листа. 
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11.2. Примена на законски акти 
 
11.2.1. Со увид во сметководствената евиденција ревизијата констатира дека Агенцијата 
постапувајќи по Заклучокот на Владата на Република Македонија, пристапила кон 
изградба на спортските сали од „Проектот 35 спортски сали“, лоцирани во училишните 
односно универзитетските дворови или во нивна непосредна близина, и на фудбалските 
игралишта од „Проектот 50 фудбалски игралишта“. По завршување на изградбата 
Агенцијата треба да ја пренесе сопственоста за салите на воспитно-образовните 
установи, а за игралиштата на општините на чие подрачја се градат. Владата на 
Република Македонија го донела Заклучокот откако ја разгледала Информацијата за 
Проектот 35 спортски сали, во која е опишана сложеноста на состојбата во која 
западнале недоизградените спортски сали, чија градба започнала во 2002 година. Но,  
донесениот Заклучок: 
� Не е усогласен со одредбите од Законот за организација и работа на органите на 

државната управа, со кој е дефинирано дека Агенцијата за млади и спорт е 
надлежна за работите што се однесуваат на грижата за психофизичкиот развој на 
младите и нивната заштита од болести на зависности, проституцијата, криминалот и 
други социопатолошки појави; грижата за статусот на младите; поттикнувањето и 
помагањето на различните облици на организирање на младите; преземањето 
активности за создавање услови за задржување во Република Македонија на 
способните и талентирани млади, создавањето услови за стимулирање на нивното 
враќање во Република Македонија, како и за следењето на спортските и спортско- 
рекреативните активности од областа; 

� Не обезбедил непречено функционирање на постојните објекти за спорт, односно 
Владата на Република Македонија не презела мерки и активности за надминување 
на неповолната состојба во која се наоѓа Јавното претпријатие надлежно за 
стопанисување со спортски објекти во сопственост на Република Македонија, во 
смисла да го задолжи истото:  

o да ги поништи договорите за закуп што не се во согласност со Законот 
за спорт, односно што се однесуваат на закуп на спортски објекти кои 
се во функција на спортот,  

o да ги раскине договорите за закуп поради неисполнување на 
обврските од договорите и наплата на заостанатите побарувања, 

o да преземе соодветни мерки за враќање во владеење на објекти кои 
се узурпирани од поедини правни и физички лица. 

Владата на Република Македонија во февруари 2008 година формирала работна група 
од експерти од Министерството за правда, Министерството за транспорт и врски, 
Министерството за финансии, Државното правобранителство и Јавното претпријатие за   
стопанисување со спортски објекти во сопственост на Република Македонија, и ја 
задолжила работната група да изготви Информација по склучените договори за 
спортските објекти. По доставената Информација од страна на работната група во јуни 
2008 година, Владата на Република Македонија не расправала и не презела конкретни 
мерки.  
Ставот на работната група е дека спортските објекти не треба да бидат издавани под 
закуп, туку да бидат давани на користење и нивна отчетност. 
 
Препораки: 
 
� Владата на Република Македонија да преземе мерки и конкретни активности за да 

се обезбеди целосно функционирање на објектите за спорт и за спортски 
активности. 
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� Владата на Република Македонија да ги има предвид надлежностите на одделните 
правни субјекти дефинирани во законската регулатива. 

 

11.2.2. Со увид во документацијата, ревизијата не се увери дека трансферот на средства 
до општините во износ од 76,805 илјади денари е правично распределен, имајќи предвид 
дека сите општини по барање на Агенцијата доставиле приоритетни барања за изградба 
на спортски игралишта со вкупна вредност од 504,317 илјади денари, а средствата ги 
добиле само четириесет општини. Ревизијата изврши увид во седум општини и се увери 
дека средствата се наменски искористени, но поради неутврдени пишани критериуми не 
се увери дека е направена правична распределба на истите.  
 
Препорака: 
 
Одговорното лице да дизајнира критериуми при трансферирање на буџетските средства 
до крајните корисници и истите целосно да ги имплементира. 
 
 

11.3. Неправилности во искажување на билансните позиции 
 

11.3.1. Со увид во Билансот на состојба, ревизијата не се увери во реалноста на 
позицијата Материјални средства во подготовка во износ од 503,970 илјади денари, на 
која е евидентиран Проектот 35 спортски сали од 2002 година во износ од 388,969 илјади 
денари и средствата што Агенцијата за млади и спорт ги вложила во спортските објекти 
согласно Заклучокот на Владата на Република Македонија во износ од 115,001 илјада 
денари, од причина што дел од објектите во изградба се активирани без претходно 
утврдена вредност и сопственост на истите и дадени се под закуп со договори кои не и 
беа презентирани. Наведеното беше констатирано и во Конечниот извештај за 2005 
година.  
 
Препораки: 
 
� Владата на Република Македонија да формира комисија од стручни и компетентни 

лица, за да се утврди вредноста на активираните спортски објекти, и да се реши 
статусот на сопственоста на спортските објекти. 

� Активираните спортски објекти да се евидентираат во билансите на субјектите што 
ќе стопанисуваат со истите. 

 
 

11.4. Законско и наменско користење на средствата 
 
11.4.1. Ревизијата изврши увид во начинот на спроведување на постапките за јавни 
набавки и констатира дека Комисијата за јавни набавки постапувајќи по Одлуката на 
Владата, според која во критериумите за избор на најповолен понудувач најголем број 
бодови - 80 се однесуваат на цената, во постапката за реализација на „Проектот 35 
спортски сали. Ревизијата утврди дека салите не се изградени во предвидениот рок до 
31.12.2008 година, односно од 35 те сали изградени се 10, во активна градба се 9, во 
пасивна градба се 4(прекината градба), а за 12 во тек е обезбедување на градежна 
дозвола. Со увид во документацијата и извршеното интервју со вработените, ревизијата 
констатира дека обврските не се исполнети во договорениот рок поради 
некоординираното и неефикасно работење на институциите при обезбедување на 
градежните дозволи, несоодветно изготвена проектна документација (предмер 
пресметка), како и несоодветнa финансиска конструкција од изведувачот прифатена со 
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спроведување на постапката за јавна набавка. Заради изведување на дополнителните и 
непредвидените работи, во текот на 2008 година склучен е анекс договор со кој: 
� извршено е зголемување на вредностa од основниот договор за 30 %, 
� пролонгиран е рокот за изградба за една година односно до 31.12.2009 година. 
 
Ревизијата смета дека со прифатената понуда врз основа на невообичаено ниската 
цена се доведува во прашање целосната, навремената и квалитетната реализација на 
проектот.  

 
11.4.2. За изборот на добавувач за изработка на Идеен проект за градење на 2 
современи пливачки базени со стандарди за организација на светски, европски и 
регионални пливачки првенства чија вредност изнесува 169 илјади денари, како и за 
изработка на Идеен проект за градење на 5 покриени пливачки базени чија вредност 
изнесува 143 илјади денари спроведена е постапка за јавна набавка од мала вредност. 
Ова е спротивно на одредбите од Законот за јавни набавки, според кој набавката на 
проект или план од областа на просторното и урбанистичкото планирање, архитектурата, 
градежништвото и обработката на податоците набавувачот ја врши врз основа на 
спроведен конкурс.  
Наведената постапка предизвикала отсуство на фер конкуренција за еднаква и 
недискриминаторска положба на понудувачите, транспарентност и јавност. 
 
Препорака: 
 
Владата на Република Македонија да ја преиспита Одлуката за избор на понудувач со 
најниска цена, односно да остави простор за примена на критериумот за избор на 
економски најповолна понуда, особено кога се работи за капитални инвестиции. 
 
11.4.3. Ревизијата изврши верификација на расходите од ставката Други трансфери и 
констатира дека од оваа ставка направени се трошоци по основ на судско решение во 
износ од 9,524 илјади денари. Имено, Агенцијата во 2002 година потпишала Договор за 
цесија, и покрај тоа што на цедентот му исплатила повеќе средства за извршените 
работите. Поради неисполнување на договорот за цесија, во 2006 година, донесена е 
пресуда на штета на Агенцијата поради тоа што не биле приложени докази дека 
договорот не е исполнет, односно дека градбата е несоодветна и со многу недостатоци.   
 
Препорака: 
 
Владата на Република Македонија да дефинира материјална одговорност и правила за 
надомест на средства од лицата кои при вршење на службената должност, поради 
склучување на штетни Договори и неодговорно однесување, предизвикале штета на 
државниот орган и ненаменско трошење на средствата предвидени за вршење на 
основната дејност. 
 
11.4.4. Со увид во документацијата ревизијата не се увери во наменското користење на 
средства во износ од 14,000 илјади денари, од програмата Млади, наменети за 
трансфери до здруженија на граѓани и фондации и до хуманитарни организации, за 
проектите избрани на повик. Имено, и покрај тоа што одобрувањето и распределбата на 
средствата се одвива транспарентно преку повик во печатените медиуми, ревизијата 
констатира дека: 
� не постојат пишани критериуми за оценување (вреднување) на понудените проекти, 

а воедно не е оставено право на жалба од страна на оние правни субјекти кои се 
одбиени, 
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� организационата поставеност и ангажираноста на вработените не е усогласена со 
обемот на работните задачи, пред се во делот на мониторинг процесот и 
евалуацијата (не постојат технички услови за проверка на самата реализација на 
одобрените средства кај корисникот), 

� нема воспоставено контролни механизми за утврдување на ефектите од претходно 
реализираните средства како и дали се повторуваат исти корисници на средствата 
од година во година, односно исти проекти да се аплицирани во повеќе државни 
органи. 

Во текот на 2008 година донесен е Правилник за определување постапка и утврдување 
критериуми за распределба на средства за подршка на проекти од областа на младите, 
во кој се дефинирани критериумите кои треба да ги исполнуваат проектите. 
 

11.4.5. За утврдување на законското и наменското трошење на средствата наменети за 
трансфери до здруженија на граѓани и фондации од програмата спорт, извршен е увид во 
сметководствената евиденција и продолжена ревизија во Сојузот на спортските 
федерации, Кошаркарската федерација и во боречката федерација.  
Ревизијата не се увери во наменското трошење на средствата во износ од 88,464 илјади 
денари, наменети за проектите избрани на повик, кои, преку спортот, реализираат и 
промовираат меѓусебно запознавање, дружење и комуницирање, мултикултурни 
вредности, толеранција и соживот, поради невоспоставен контролен механизам за 
доделување и наменско користење на истите. И покрај забелешките во Конечниот 
извештај за 2005 година не се превземени активности за надминување на системските 
слабости, при што ревизијата повторно констатира дека не е утврдена Програма за 
развој на спортот за период од пет години, не се утврдени критериуми за распределба на 
средствата по корисници, не е формиран Советот за спорт кој треба да даде мислење за 
критериумите за распределба на средствата, не е изготвен извештај за остварување на 
програмата, и не е извршена контрола за наменското користење  на средствата. 
Наведеното е спротивно на одредбите од Законот за спорт.  
 
11.4.6. Со извршената продолжена ревизија во Сојузот на спортски федерации, заради 
утврдување на наменското користење на буџетските средства кои се префрлени од 
Агенцијата за млади и спорт, ревизијата констатира дека во 2007 година од сметката на 
Агенцијата за млади и спорт е извршен трансфер на буџетски средства во вкупен износ 
од 22,117 илјади денари на сметката на Сојузот на спортски федерации, што претставува 
92% од вкупните средства со кои располагало ова здружение во 2007 година. Од овие 
средства, 8.128 илјади денари се однесуваат на подмирени обврски за пет блокирани 
федерации, а 1.738 илјади денари се трансфери до шест општински спортски сојузи. За 
финансиска поддршка на Сојузот на спортски федерации, Агенцијата доделила 13.744 
илјади денари,  постапувајќи согласно склучениот договор со Сојузот на спортски 
федерации, при што го задржала правото за измена на износот за финансиска поддршка 
и доделила 2,5 пати повеќе средства од договорените 5.600 илјади денари. За 
реализација на дел од меѓународната програма наместо договорените 2.000 илјади 
денари, доделени се 10.928 илјади денари, што не се целосно искористени за 
меѓународни активности.  
Од извршениот увид ревизијата утврди дека во прилог на документацијата нема 
писмо/барање за планирање и користење на буџетските средства добиени од Агенцијата. 
Ревизијата не се увери во наменско трошење на средства во износ 5.372 илјади денари 
од страна на Сојузот на спортски федерации поради недостаток на соодветна 
документација за согледување на извршените работи и за утврдување за кои лица, за 
каков повод и активности се исплатени средствата.  
 
 



АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
Средства од Буџетот на Република Македонија  

КОНЕЧЕН  ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

Ул:"Маршал Тито"бр.12/3 
Палата Македонија-Скопје;                                                             Овластен државен ревизор  
тел: 3211-262; факс: 3126-311                                                               ______________________ 

9 

 
Препораки: 
 

� Да се воспостават пишани критериуми за оценување (вреднување) на понудените 
проекти на здруженијата на граѓани од областа на спортот. 

� Да се обезбеди поголема контрола во наменското трошење на средствата, 
исклучиво за претходно дефинираните цели во развојот на спортот. 

 
 
12. Според наше мислење, поради изнесеното во точката 11.3. финансиските извештаи 
не ја прикажуваат вистинито и објективно финансиската состојба на Агенцијата за млади 
и спорт на ден 31 Декември 2007 година. 
 
13. Според наше мислење поради изнесеното во точка 11.4 не е остварено законско и 
наменско користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат 
државни расходи за 2007 година. 
 
 
 

14. Обелоденување: 
 
Со продолжената ревизија извршена во Кошаркарската Федерација на Македонија е 
констатирано: 
 
� Поради честите промени и несоодветното менаџирање во Кошаркарската 

Федерација на Македонија во изминатиот период, предизвикана е лошата 
финансиска состојба на федерацијата, со неизмирени обврски и блокирана сметка;  

� Управата што ги наследила овие состојби, има донесено одлуки, да не ги плаќа 
обврските се додека Федерацијата не стекне поголем прилив на финансиски 
средства, како и да регистрира правно лице - КФМ ДОО (како фирма ќерка на КФМ), 
пред се за потребите на маркетингот на федерацијата, што е во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации; 

� Во 2006 година, три лица од врвот на Управата одлучиле да извршат 
пререгистрација на правното лице КФМ ДОО, односно да извршат промена во 
сопственичката структура, со што целосно се менува суштината на постоење и 
функционирање на КФМ ДОО, бидејќи работењето на Кошаркарската федерација на 
Македонија целосно е приватизирано, при што сите трансфери на буџетските и 
други средства во име на Кошаркарската Федерација, се уплатуваат на сметката на 
друштвото кое има приватна сопственичка структура. Во овие услови, Федерацијата 
нема можност за увид и контрола. 

� Актуелното раководство користејќи ја можноста слободно да управува, не планира 
да превзема мерки за деблокирање на сметката на Федерацијата, дотолку повеќе 
што, во периодот 2006-2009 година, извршени се преземања на сите побарувања и 
други права од Кошаркарската Федерација на Македонија на КФМ ДОО, додека сите 
тековни обврски и камати по постојните обврски секојдневно се зголемуваат на 
блокираната сметка на Федерацијата со што вкупните обврски се проценети на 
околу 9,000 илјади денари 

 
 
 
 
 



АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
Средства од Буџетот на Република Македонија  

КОНЕЧЕН  ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

Ул:"Маршал Тито"бр.12/3 
Палата Македонија-Скопје;                                                             Овластен државен ревизор  
тел: 3211-262; факс: 3126-311                                                               ______________________ 

10 

 
Извршената продолжена ревизија кај одделни сојузи, Сојузот на спортски федерации, 
Кошаркашка федерација и Боречка федерација, констатира ненаменско трошење на 
средствата во одделни случаи, но и некои други настани кои укажуваат на 
функционирање на одделни сојузи надвор од контролниот систем, како што е менување 
на сопственичката структура и блокирани сметки. Наведеното укажува на потреба од 
зголемување на контролните постапки од страна на Агенцијата за млади и спорт и од 
други државни органи надлежни за контролирање на користењето на средствата.  
 
Ревизијата смета за неопходно да укаже дека Здруженијата на граѓани немаат обврска 
да постапуваат според одредбите од Законот за јавни набавки, со што оставен е простор 
за нетранспарентно трошење на буџетски средства и фаворизирање на одделни 
субјекти. 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 15/05/2009  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
Средства од Буџетот на Република Македонија  

КОНЕЧЕН  ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

Ул:"Маршал Тито"бр.12/3 
Палата Македонија-Скопје;                                                             Овластен државен ревизор  
тел: 3211-262; факс: 3126-311                                                               ______________________ 

11 

 
 
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2007 

година 
     

       во 000 денари 

Опис на позицијата   2007  2006 
      

Приходи      
Трансфери и донации   336,598  107,095 
Вкупно приходи   336,598  107,095 
      
Расходи      
Тековни расходи      
Плати, наемнини и надоместоци   8,751  7,674 
Резерви и недефинирани расходи   19  828 
Стоки и услуги   11,762  4,676 
Субвенции и трансфери   122,689  89,116 
Вкупно тековни расходи    143,221  102,294 
      
Капитални расходи      
Капитални расходи   193,377  4,801 
Вкупно капитални расходи    193,377  4,801 
      
Вкупно расходи   336,598  107,095 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ      

      
   

  
во 000 
денари 

Опис на позицијата   2007  2006 
Актива      
      
Тековни средства      
Побарувања од вработените   0  30 
Активни временски разграничувања   849  1,288 
Вкупно тековни средства   849  1,318 
      
Постојани средства      
Материјални средства   16,780  26,452 
Материјални средства во подготовка   503,970  388,969 
Вкупно постојани средства   520,750  415,421 
      
      
Вкупна актива   521,599  416,739 

      
Пасива      
      
Тековни обврски      
Краткорочни обврски спрема добавувачи   179  611 
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 
вработените   670  677 
Пасивни временски разграничувања   0  30 
Вкупно тековни обврски   849  1,318 
      
Долгорочни обврски   0  0 
      
Извори на средства      
Извори на капитални средства   520,750  415,421 
Вкупно извори на деловни средства   520,750  415,421 
      
Вкупна пасива   521,599  416,739 
      

 
 
 
 
 
 
 


