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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
Резиме  
 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на Агенцијата за млади и спорт на сметката на основен 
буџет (637) за 2021 година. 

 
Изразено е неповолно мислење  во однос на вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива за 2021 година. 

 
Извршена е ревизија и издаден е извештај за извршената ревизија на финансиските 
извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Агенција за млади и спорт за 2012 
година при што не е изразено мислење за вистинитоста и објективноста на 
прикажаните состојби во Билансот на состојба на ден 31.12.2012 година  и позитивно 
мислење за резултатот на финансиските активности, додека за прашањата во врска 
со усогласеноста со законска регулатива, упатства и воспоставени политики 
изразено е неповолно мислење.  
Бидејќи од последната ревизија е поминат долг временски период, 
имплементацијата на дадените препораки од претходната ревизија не беше 
предмет на тековната ревизија.   

 
Со извршената ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност 
на АМС за 2021 година констатирани се следните состојби:  

 АМС не воспоставила соодветни внатрешни контроли кои треба да го 
обезбедат наменското и законското користење на средствата кои се 
трансферираат на Националните спортски федерации за реализација на 
нивните активности.  
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 Во врска со распределбата на средства до НСФ, АМС не изградила соодветни 
критериуми со кои ќе се обезбеди систем на објективна, пропорционална и 
праведна финансиска поддршка на НСФ согласно краткорочни и долгорочни 
приоритетни активности, а склучените договори со НСФ не содржат одредби 
со кои ќе се допрецизира намената на одобрените средства. Слични слабости 
се констатирани и во делот на средствата кои се исплатени за поддршка на 
млади и талентирани спортисти “Спортска надеж” како и за распределбата 
на средства по издадените ваучери за спорт. 
 

 Дел од финансиските извештаи за потрошените средства кои се 
трансферирани на НСФ не содржат целосна документација за сите средства 
кои се примени од АМС, дел од документацијата по основ на подигнати 
девизи од банка и реализирани патувања на спортисти во странство е 
неуредна или целосно недостасува поради што не може да се поврзе со 
направените трошоци, дел од НСФ исплатиле прекумерен износот на 
средства за исплата на раководните лица во федерациите, а вршен е и 
трансфер на средствата од наменските сметки на НСФ кон спортски клубови 
без да се обезбеди соодветна документација за реализираниот трошок.  
 

 Утврдени се слабости и недостатоци во врска со спроведениот попис на 
средствата и обврските како и евидентирано салдо во значителен износ на 
позицијата за инвестиции за кое не добивме соодветни објаснувања во врска 
со објективноста на истото.  
 

 Во поглед на реализацијата на капиталните инвестиции на кои работи АМС 
кај 6 објекти констатиравме значително доцнење во поглед на реализацијата 
на градежните работи при што се јавува и неизвесност во врска со идно 
завршување на овие објекти. 

 
За констатираните состојби ревизијата даде препораки со цел да се надминат 
утврдените состојби во наредниот период. 
 
Во делот за нагласување на прашања за неизвесност и континуитет се осврнуваме 
на повеќе судски спорови во кои АМС се јавува како тужена странка и чие 
разрешување може дополнително да го оптовари финансиското работење на 
субјектот во иднина.  
 
Од страна на раководството на АМС доставени се забелешки на Нацрт извештајот 
на овластениот државен ревизор, истите се разгледани при што дел од забелешките 
не се прифатени, додека останатите се известувања за причините кои довеле до 
состојбите и се во насока на прифаќање на констатираните состојби во извештајот. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 29 до 31 
заедно со ревизија на усогласеност на Агенција за млади и спорт, сметка на основен 
буџет, кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември 2021 година, биланс 
на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни 
сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи. 
 
1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена 
согласно член 22 став 1 од Законот за  државната ревизија и Годишната програма за 
работа за 2022 година на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот 
за државна ревизија. 

 
1.3. Извршена е ревизија на финансиските извештаи на Агенција за млади и спорт 
за 2012 година, при што изразено е воздржување од мислење за вистинитоста и 
објективноста на финансиските извештаи додека за усогласеноста со законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики изразено е неповолно мислење.  
 
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 
раководството на Агенција за млади и спорт застапувано од: 

 
- Наумче Мојсоски, директор од 13.10.2020 година; 
 

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна 
контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на 
финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни 
прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена 
на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени 
проценки кои што се разумни во околностите. 
Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 
 
1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
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Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа 
на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, 
вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика 
дали е резултат на измами или грешки. 
 
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, 
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме 
дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за 
да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 
 
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 

 
2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот 
да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама 
или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали 
финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност 
со применливата рамка за финансиско известување и да известува за 
финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди. 
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната 
власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 

 
2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Северна Македонија. 
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2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 21.03.2022 
година до 04.07.2022 година кај Агенција за млади и спорт од тим на Државниот 
завод за ревизија. 

 
 
3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 

 
Извршена е ревизија и издаден е извештај за извршената ревизија на финансиските 
извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Агенција за млади и спорт за 2012 
година при што не е изразено мислење за вистинитоста и објективноста на 
прикажаните состојби во Билансот на состојба на ден 31.12.2012 година и позитивно 
мислење за резултатот на финансиските активности, додека за прашањата во врска 
со усогласеноста со законска регулатива, упатства и воспоставени политики 
изразено е неповолно мислење.  
Бидејќи од последната ревизија е поминат подолг временски период во кој 
законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените 
препораки од претходната ревизија не беше предмет на тековната ревизија.   

 
4. Наоди и препораки  
 
Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок 
со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија, одржан на 
ден 19.07.2022 година.  
 
На ден 12.10.2022 година добиени се забелешки  на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2021 година на 
Агенција за млади и спорт бр. 02-1944/2 од 12.10.2022 година од раководното лице 
Наумче Мојсовски директор на Агенција за млади и спорт заведено во Државниот 
завод за ревизија под број 23-107/11 од 12.10.2022 година.  
Забелешките се однесуваат на точките 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 
4.2.1, 4.2.2, 4.3.2 и 4.3.3. Истите се разгледани од страна на овластениот државен 
ревизор при што забелешките на точките 4.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 и 4.3.3  не се 
прифатени, додека останатите се известувања за причините кои довеле до 
состојбите во насока на прифаќање на констатациите на ревизијата и се во насока 
на прифаќање на прифаќање на препораките. Делумно е прифатена една 
забелешка во врска со препораката на точка 4.1.3 која е соодветно прилагодена. 
Забелешките и содржината на одговорот на забелешките се прилог на Конечниот 
извештај.  
 
 
 
Констатирани се следните состојби: 
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4.1. Усогласеност со закони и прописи  

 
Во согласност со член 22 и член 24 од Законот за спорт1, за остварување на јавниот 
интерес во спортот на предлог на АМС, Владата на РМ донесува: 

- Програма за развој на спорт и млади и  
- Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 

финансирање на спортските федерации, клубови и проекти на АМС за 
унапредување на спортот во РМ.  

Средствата кои се планирани во овие две програми се предвидени во Буџетот на 
РСМ како потпрограми 20 и 40 при што согласно овие  програми е утврден вкупен 
износ во висина од 85.060 илјади денари. Намената на овие средства е утврдена во 
двете програми и истите се користат за реализирање на активности на НСФ со кои 
се остварува јавниот интерес на државата во спортот на домашен и меѓународен 
план. Распределбата на овие средства кон НСФ се врши врз основа на Правилникот 
за постапката и критериумите за распределба на средствата за остварување на 
јавниот интерес во спортот.  
АМС дополнително остварува приходи и врз основа на членовите 79 и 94 од Законот 
за игрите на среќа и забавните игри при што по овој основ во текот на 2021 година на 
сметката на приходи од самофинансирачки активности на АМС се реализирани 
приходи во висина од 166.063 илјади денари. Притоа за овие средства не е 
изработена посебна Програма во која ќе се предвидат намените за кои истите може 
да се исплаќаат како и корисниците на средствата, додека во пракса исплатата на 
овие средства се врши за истите намени како и средствата кои се исплаќаат 
согласно Програмите. 
 
Во врска со извршената распределба на средства ги утврдивме следните 
состојби: 
4.1.1. Начинот на распределбата на средствата на НСФ по двете Програми е 
регулиран во членовите од 8 до 14 од Правилникот за постапката и критериуми за 
распределба на средства за остварување на јавниот интерес во спортот.  

Согласно на овие одредби надлежности за распределбата на средствата има: 
- Комисија формирана од директорот на АМС, која е одговорна за стручно 

техничка обработка на податоците од апликациите доставени од страна на 
корисниците на средствата,  

- Советот за спорт2 со одговорности во делот на разгледување и вреднување на 
поднесените апликации за доделување/недоделување на средства од страна на 
корисниците на средствата односно квалитативно оценување на примените 

                     
1 Закон за спорт (Сл. Весник на РМ 29/02.....244/19) 
2 Закон за спортот член 25 
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апликации и доставување на Предлог одлука до директорот на АМС, како и  

- Директорот на АМС кој ја донесува Одлуката за доделување на средства. Самите 
апликации заинтересираните корисници на средства (НСФ) ги доставуваат врз 
основа на распишан конкурс кој по потреба може да се објави неколку пати во 
текот на годината во зависност од расположливите средства.  

Со оглед на тоа што НСФ со апликациите доставуваат барања за висок износ на 
финансиски средства кој далеку ги надминува средствата со кој располага АМС, а 
имајќи во предвид дека НСФ немаат идентични потреби за финансиски средства и 
покажуваат различно ниво на активност, масовност на спортисти и различни 
спортски резултати, се јавува потреба од воспоставување на соодветни критериуми 
врз основа на која ќе се определи начинот на распределба на средствата на НСФ.  

Одговорните лица во АМС како и Советот на спорт не утврдиле соодветна 
методологија за изработка на ранг листи на НСФ, односно не се поставени 
критериуми за распределба на средствата и за начинот на одлучување и контрола 
на вистинитоста на податоците кои се искажани во барањата кои ги доставуваат 
НСФ.  

Како резултат на наведеното АМС не воспоставила соодветни критериуми за 
распределба на средствата од програмите согласно член 24 од Законот за спорт и 
систем на објективна, пропорционална и соодветна финансиска поддршка на НСФ 
согласно краткорочни и долгорочни приоритетни активности. Притоа е извршено 
неправилно алоцирање на буџетските средства по поедини НСФ.  

 
Исто така треба да се има предвид дека не е донесена  петгодишна Програма за 
развој на спортот согласно член 23 од Законот за спорт од страна на Владата на РСМ 
за утврдување на целите и приоритетите за развој на спортот, потреба од 
специјализиран кадар, обем на меѓународна соработка како и обем на потребни 
средства критериуми кои треба да се земат во предвид во делот на распределбата 
на средствата. Поради ова утврдувањето на износите со кој се финансира 
работењето на НСФ од страна на АМС се врши врз основа на просудување од страна 
на лицата кои се инволвирани во овој процес од работењето. 
 

Препорака 
Раководното лице во АМС да преземе мерки воспоставување на соодветни 
критериуми за распределба на средствата од програмите до НСФ и соодветна 
методологија за изработка на ранг листи за користење на средствата на НСФ.   

Раководното лице на АМС во соработка со Владата на РСМ да преземе мерки за 
донесување на петгодишна Програма за развој на спортот. 
 
4.1.2. Од извршената анализа на одредбите на Програмата за развој на спорт и млади 
и Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 



АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ 637-16 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 8 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

финансирање на спортските федерации, клубови и проекти на АМС за 
унапредување на спортот во РМ утврдивме дека истите содржат само општи насоки 
во поглед на наменското користење на средствата кои се распределуваат на НСФ. 
По донесувањето на Одлуката за распределба на средства до НСФ, АМС пристапува 
кон склучување на договори со НСФ. Од увид во текстот на овие договори кои ни беа 
презентирани, утврдивме дека истите не нудат дополнителни информации во 
поглед на конкретните намени на одобрените средства во однос на намените кои се 
наведени во Програмите, иако при аплицирањето овие НСФ конкурираат со 
конкретни спортски активности и проекти. Од своја страна иако согласно член 24 од 
Законот за спорт АМС има обврска да врши контрола над наменското користење на 
средствата од стана на НСФ, непрецизирањето на активностите кои се финансираат 
со средства на АМС не овозможува од вршење на ефикасна контрола во врска со 
наменското користење на средствата.  

АМС нема пропишано соодветна форма и содржина на Финансиски извештај кој 
треба да го изработуваат НСФ, преку кој ќе се изврши поврзување на наменското 
трошење на средствата со финансиските извештаи и финансиска документација 
како потврда на направените трошоци и ефикасна финансиска контрола. 
Наведените слабости создаваат и можност корисниците на средствата да ги 
употребуваат доделените средства за цели различни од одобрените со склучените 
договори, без за истото да побараат соодветно одобрение од АМС на начин опишан 
во член 16 од Правилникот за распределба на средства за остварување на јавниот 
интерес во спортот. 

 
Препорака 
Раководното лице во АМС да преземе мерки да се изврши: 
- дополнување на договорите со НСФ со одредби за прецизирање на намената на 

одобрените финансиски средства од страна на АМС и   

- да изработат соодветни обрасци за контрола на наменското трошење на 
одобрените средства и поврзување со финансиската документација која се 
доставува како потврда на направените трошоци. 
 

4.1.3. Во согласност со член 30а од Законот за данок на добивка на даночните 
обврзници им се овозможени даночни олеснувања односно намалување на 
пресметаниот данок на добивка во висина од донираните средства на спортски 
субјекти и тоа најмногу до 50% од пресметаниот данок. Правото на ова даночно 
олеснување се остварува врз основа на издаден ваучер од страна на АМС во 
постапка и за намени кои се предвидени од член 14-г до 14-е од Законот за спорт при 
што во 2021 година по овој основ државата се откажала од наплата на 616.920 илјади 
денари данок на добивка кои се распределени со издадени ваучери на 46 НСФ, 664 
спортски клубови и 174 индивидуални спортисти.  
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Во врска со распределбата на ваучерите како и контролата на потрошокот на 
средствата го утврдивме следното: 

- Распределбата на средствата од даночното олеснување се врши од страна на 
Централна комисија формирана согласно на член 14-г од Законот за спорт, како и 
Советот за спорт. Притоа: 

o Во овој член не се наведени соодветни критериуми и услови кои треба да 
ги исполнат номинираните членови на оваа комисија. Со оглед на тоа што 
во  составот на комисијата и Советот за спорт делумно е пополнет и со 
поранешни спортисти кои имале ангажмани во спортски клубови, а не 
постојат такви критериуми со кои може да се спречи судирот на интереси 
предвиден со членовите 72 и 73 од Законот за спречување на корупција и 
судирот на интереси, дел од нив имаат тековни ангажмани во спортски 
клубови кои го остваруваат правото на издавање ваучер. 

o Самото рангирање на НСФ, спортските клубови и индивидуалните 
спортисти се врши врз основа на Правилник за поблиски квантитативни и 
квалитативни критериуми за користење на средствата од даночно 
ослободување, начинот на бодување и рангирање како и формата и 
содржината на барањето за користење на средствата од даночно 
ослободување, при што рангирањето се врши врз основа на бодување кое е 
составен дел на Барањето за користење на средства од даночно 
ослободување по Законот за данок на добивка. Овој правилник дава 
можности за изработка на ранг листи на заинтересираните субјекти за 
остварување на правото за доделување на ваучер, меѓутоа нема 
предвидено начин на пресметка на точниот износ на средства кои се 
доделуваат на поединечни субјекти.  

o Листите на активни спортисти се изготвуваат врз основа на ранг листи 
доставени од страна на НСФ при што комисијата и Советот за спорт немаат 
можност да вршат додавање на спортисти за кои имаат информации дека 
постои можност да им биде доделен ваучер но од субјективни причини не 
биле дел од листата доставена од НСФ.  

Како резултат на ова се јавува можност од фаворизирање на поедини НСФ, 
спортски клубови и активни спортисти во делот на висината на распределени 
средства како и бројот на спортисти кои го оствариле ова право.  
 

- Со анализа на листата на субјекти кои го оствариле ова право утврдивме: 
o нелогичности во определувањето на бројот на спортисти по поедини 

спортски дисциплини на кој им се одобрени средства со ваучер како и 
висината на одобрени средства при што во поедини дисциплини 
определениот број на активни спортисти  е диспропорционално висок во 
однос и на активните спортисти во таа спортска дисциплина како и во 
однос на други спортски дисциплини со подолга традиција на остварени 
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спортски резултати и масовност, а истото се однесува и за висината на 
средствата кои им се доделени, 

o со Законот за спорт не се предвидени старосни ограничувања и притоа 
утврдивме и дека се доделени ваучери на спортисти од младинските 
категории кои се опфатени и со Програмата за Спортска надеж; 

 
- Во согласност со член 14е Законот за спорт сите НСФ и правни лица корисници 

на средствата од даночно ослободување имаат обврска до АМС да достават 
извештај во врска со наменското трошење на доделените средства по овој основ. 
НСФ имаат обврска овие извештаи како и извештаите од активните спортисти 
да ги објави на својата web страна, додека пропишувањето на формата и 
содржината на извештаите како контролата на трошењето е предвидено да го 
врши АМС. Утврдивме дека: 
o еден дел од корисниците на средствата, особено спортски клубови и 

активни спортисти не доставиле извештај, додека дел од НСФ немаат 
активни web страници и не постапуваат во врска со обврската за 
објавување на извештаите, 

o од оние субјекти кои ги доставиле извештаите, кај голем дел се прикажани 
трошоци во износи кои се значително пониски од доделените средства при 
што не се презентирани објаснувања за разликата или воопшто не се 
прикажани трошоци; 

o како дополнителен проблем се јавува и тоа што Законот за спорт не 
пропишал обврска овие субјекти да достават соодветна поткрепувачка 
документација (фактури, банкарски изводи итн) како прилог кон 
доставените извештаи односно прикажаните информации се недоволни и 
во извештаите е дадено само тврдење за направените трошоци чија 
објективност не може да се провери пореди недостатокот на 
поткрепувачка документација, 

o АМС не располага со доволно и соодветни кадровски капацитети за 
воспоставување на ефикасна квантитативна и квалитативна контрола на 
исплатените средства, преку континуирани контроли на примените 
извештаи и документацијата, поради што вакви контроли за 2021 година 
не се извршени.  

Како резултат на наведените слабости, а со оглед на тоа што имателите на ваучер, 
имаат обврска самите да пронајдат даночен обврзник заинтересиран да донира 
финансиски средства и да го оствари правото за даночно ослободување, се јавува 
ризик дел од донираните средства да бидат вратени кај даночниот обврзник, поради 
што постои можност од договарање меѓу имателот на ваучер и даночниот обврзник. 
 

Препорака 
Раководството на АМС да преземе мерки и активности: 
- да се воспостават соодветни критериуми за избор на членови на Централната 
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комисија за евалуација на предлог листите за доделување на ваучери; 

- Да се воспостават објективни и мерливи критериуми за избор кои ќе обезбедат 
праведна финансиска поддршка, истите да бидат јавно објавени и да се 
овозможи доставување на Барањето за користење на средства од даночно 
ослободување од страна на сите заинтересирани спортски субјекти без 
инволвирање на НСФ; 

- во соработка со Владата на РСМ и надлежните државни институции да обезбеди 
услови за ефикасна квантитативна и квалитативна контрола на исплатените 
средства по овој основ; 

- да се изврши промена на системот на исплата и средствата по овој основ да им 
се исплаќаат на субјектите од страна на државен орган; 

- да се изнајде решение за анализа на функционалноста и ажурноста на web 
страните на НСФ и од оние НСФ за кои ќе се утврдат недостатоци во овој дел да 
се побара итно надминување на истите. 

 
4.1.4. Согласно на точка 8 од Програмата за распределба на средства од игри на среќа 
и забавните игри за 2021 година за финансирање на НСФ и проекти на АМС за 
унапредување на спортот во РСМ, утврден е износ во висина од 3.000 илјади денари 
за набавка на опрема за екипи, репрезентации и поединци. Во врска со ова 
утврдивме дека најголем дел од НСФ вршат исплата на расходи за спортска опрема, 
маици, дресови, пехари, медали како и превоз на патници и сместување на 
спортисти во хотелски објекти. Притоа во согласност со член 9 став 1 од Законот за 
јавни набавки, НСФ влегуваат во групата на договорни органи согласно на ЗЈН и се 
должни за сите доделени договори на свои добавувачи да распишат постапка во 
согласност со ЗЈН.  
Од доставената документација утврдивме: 
- НСФ не ја исполниле оваа обврска и набавките ги реализираат на целосно 

нетранспарентен начин, а документацијата која е доставена со финансискиот 
извештај во поткрепа со извршените набавки е неуредна, во дел од случаите 
непотпишана, нецелосна при што не е доставен ниту доказ за извршениот прием 
на стоката како и на кои лица и за кои потреби истата е подоцна употребена; 

- случај на значително надминување на пазарните цени кај една НСФ при што 
извршена е набавка на топки во висина од 1.000 илјади денари по цени кои ги 
надминуваат пазарните цени кои се среќаваат во малопродажната мрежа за 2-
4 пати.  

Поради ова не сме уверени во реалноста на дел од расходите за извршените набавки 
во висина од 4.348 илјади денари поради неспроведување на постапки за јавна 
набавка во согласност со ЗЈН, што создава можност НСФ во финансиските извештаи 
да признаваат расходи по цени повисоки од пазарните со што не се остварува 
економичност во трошењето на буџетските средства како што е предвидено со член 
2 од Законот за извршување на буџетот.  
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Препорака 
Раководството на АМС да преземе активности да се известат сите НСФ за обврската 
да постапуваат во согласност со Законот за јавни набавки и да обезбедат  соодветна 
документација за спроведена постапка за јавна набавка.  
 
4.1.5.  Согласно член 30 и 31 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола 
субјектите од јавниот сектор задолжително основаат единица за внатрешна 
ревизија со раководител и еден внатрешен ревизор доколку просечниот буџет на 
субјектот надминува 50 милиони денари за последните три години. Оваа единица е 
систематизирана со Правилникот за систематизација на работните места на АМС и 
во минати години функционирала со еден вработен. Во текот на 2021 година по 
остварувањето на правото за пензија од страна на вработениот оваа единица е 
непополнета и не функционира. Истовремено АМС, најголем дел од 2021 година го 
има поминато без вработено лице задолжено за сметководствена евиденција при 
што евидентирањето на финансиската документација во сметководствената 
евиденција е извршено кон крајот на 2021 година. За целиот овој период 
активностите околу плаќањата на пристигнатите фактури течела нормално што 
наведува на заклучок дека интерните контроли поврзани во овој дел од работењето 
не биле воспоставени на начин кој е пропишан со член 5 од Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола. Во текот на ревизијата од страна на АМС беше 
извршено ангажирање на едно лице задолжено за сметководствена евиденција. 

Дополнително на ова, АМС согласно актот за систематизација и членовите од 69 до 
73 од Законот за спорт има воспоставено инспекциска служба со двајца ангажирани 
вработени. Со увид во Годишниот извештај на Инспекцискиот совет за 2021 година 
во делот на просечниот број на извршени надзори по инспектор на ден, утврдивме 
дека инспекторската служба на АМС е во групата најслабо активни инспекторати во 
РСМ со 0,04 инспекциски надзори дневно по вработено лице. Од полугодишните 
извештаи за работа на одделението за инспекциски надзор за 2021 година 
утврдивме дека инспекторите извршиле вкупно 10 редовни, 7 вонредни и 3 контроли 
надзори, при што во втората половина на 2021 година воопшто не се вршени редовни 
инспекциски надзори што е неприфатливо ниско ниво на активност.    

Согласно на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола како и член 15 од 
Правилникот за распределба на средства за остварување на јавниот интерес во 
спортот, внатрешниот ревизор и инспекциската служба на АМС имаат надлежности 
во делот на контролата на НСФ, непополнетоста на внатрешната ревизија со 
соодветен кадар и неактивноста на инспекциската служба овозможуваат појава на 
неправилности и слабости во работењето и неможност истите навремено да се 
детектираат и коригираат.  
 
Наведените недостатоци укажуваат дека АМС нема воспоставено соодветен 
контролен механизам кој ќе обезбеди трошење на трансферираните средства до 
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НСФ за претходно дефинирани намени и нема обезбедено задоволително ниво на 
финансиска дисциплина и финансиска отчетност. 
 
Препорака 
Раководството на АМС да преземе мерки за воспоставување на единицата за 
внатрешна ревизија со соодветен кадар и создаде услови за функционирање на 
инспекциската служба во делот на инспекциските надзори. 

 
4.1.6.  Со ревизијата утврдивме дека во 2021 година, финансиски недоволно се 
поддржани активностите на младите кои не се поврзани со спортските активности, 
како дел од областите за кој АМС со закон е основана и задолжена да ја следи 
состојбата, односно истиот е минимален и се сведува на награден фонд за 
доделување награди за млади талентирани лица. Согласно член 30 од Законот за 
организација и работа на органите на државна управа, АМС ги врши работите кои се 
однесуваат на грижа за психофизичкиот развој на младите и нивна заштита од 
болести на зависности, проституција, криминал и други социопатолошки појави, 
грижа за статусот на младите, поттикнување и помагање на различни  активности 
на организирање на младите, преземање активности за создавање на услови за 
задржување на способните и талентирани млади во РСМ како и создавање на услови 
за нивно враќање во земјата. Подетално активностите во оваа област се пропишани 
со Законот за младинско учество и младински политики со кој, меѓу другото, се 
предвидува изработка на нова Национална стратегија за млади за петгодишен 
период и која е во почетна фаза на изработка како и обезбедување на 0,3% од 
можностите на Буџетот на РСМ за спроведување на одредбите од законот кои до 
денот на ревизијата не се обезбедени.  

Непланирање на средства за младите го доведува во прашање остварувањето на 
целите за развој и промоција на здрави животни стилови на младите, заштита од 
болести на зависност како и развој на механизми за реализација на превентивна 
грижа и афирмација на политики за нивно задржување во земјата. 

 
Препорака 
Раководното лице на АМС, во соработка со Владата на РСМ во рамките на 
можностите на буџетот и капацитетот на АМС, да започне со реализација на 
Законот за младинско учество и младински политики во делот на финансирањето 
на младинските политики.  
 
4.1.7. Согласно на член 68 од Законот за спортот, АМС има обврска да утврди 
информатички спортски систем при што во овој член се наведени активностите за 
кои треба да се води евиденција во овој систем. Со извршената ревизија утврдивме 
дека овој систем функционирал во минати години, за што во 2016 е склучен и 
договор за изработка на Информатички спортски систем, меѓутоа поради 
неодржување на истиот во моментот на реализацијата на ревизијата истиот не е во 
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функција, а активностите во врска со ажурирање на истиот со бараните 
информации се запоставени, освен во делот на класификацијата на спортските 
објекти во РСМ. Со оглед на тоа што дел од информациите кои се содржани во овој 
систем се однесуваат и на остварени спортски резултати, број на активни спортисти 
и тренери, категоризирани спортисти и слично, кои се битни параметри при 
вршењето на распределбата на средствата кон НСФ и спортистите по Програмите 
на АМС, со нефункционирањето на овој систем се оневозможува телата кои се 
формирани од АМС во носењето на издржани одлуки во врска со распределбата на 
средствата.  
 
Препорака 
Раководното лице на АМС да ја испита можноста за повторно активирање на 
информатичкиот спортски систем и да се започне со тековно ажурирање на 
податоците во истиот.  
 
4.1.8. Со извршениот увид во начинот на вршење на канцелариското и архивското 
работење на АМС утврдивме дека во деловодникот на АМС се јавуваат голем број на 
непополнети броеви во работење кои се оставени за подоцнежно пополнување 
односно антидатирање на документација. Од страна на раководството на АМС оваа 
појава е воочена кон крајот на годината при што од страна на комисија составен е 
записник од извршена проверка со кој е утврдено дека во деловодната книга 
непополнети се вкупно 1.648 броеви. Со увидот во деловодната книга утврдивме 
дека непополнетите броеви се поништени. Наведеното не е во согласност со 
Уредбата за канцелариското и архивското работење како и Упатството за начинот и 
техниката на постапување со архивскиот и документираниот материјал во 
канцелариското работење. Со оглед на тоа што создава можност од непочитување 
на роковите за доставување на апликациите по распишани конкурси за распределба 
на средства како и доставувањето на финансиските извештаи се активности кои се 
поврзани со определени рокови се создава сомневање од толерантност околу 
непочитување на роковите во врска со доставата на документацијата која потоа се 
покрива со антидатирање на истата. 

 
Препорака 
Раководното лице на АМС  да продолжи со праксата на контрола на хронолошката 
пополнетост на деловодната книга. Доколку проблемите во врска со архивското 
работење и продолжат и понатаму, директорот на АМС да ја испита можноста за 
ангажман на лице соодветно обучено за архивско работење преку СОЗР што беше 
пракса во работењето на АМС во минати години. 
 
 
4.2 Финансиски извештаи  
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Биланс на состојба  
 

4.2.1 За вршење на попис на средствата, обврските и побарувањата и усогласување 
на сметководствена со фактичката состојба за 2021 година директорот на АМС врз 
основа на донесени решенија има формирано две пописни комисии со свои обврски 
во делот на реализација на пописните активности.  Врз основа на извршениот увид 
во пописниот материјал ги констатиравме следните состојби: 
- изготвен e Извештај од комисијата за попис кој ги опфаќа активностите на двете 

пописни комисии и истиот упатува на прилозите односно пописните листи кои 
се во прилог на извештајот. Извештајот е општ и не содржи податоци за 
сметководствената и фактичката состојба по видови и извори на средства со 
утврдување на евентуални разлики по количини и вредност; 

- не е извршено усогласување на сметководствената со фактичката состојба и не 
се утврдени евентуални разлики во состојбата помеѓу сметководствената и 
материјалната евиденција (кусоци/вишоци). Со извршената ревизија утврдивме 
дека во пописните листи на ниво на АМС се наведени вкупно 562 артикли додека 
во материјалната евиденција на АМС се евидентирани вкупно 1530 артикли што 
е значителна разлика која не е констатирана од страна на пописната комисија. 

- не се издадени поединечни реверси за опремата која е предадена на користење 
на вработени во АМС како што се лаптоп, мобилни телефони, фото апарати при 
што утврдивме дека од вкупно 32 лаптоп компјутери евидентирани во 
материјалната евиденција на АМС задолжени се 16 лаптоп компјутери и тоа 
преку пописните листи, додека мобилните телефони воопшто не се 
евидентирани во материјалната евиденција иако истите се обезбедени преку 
субвенции од страна на избраниот провајдер за мобилна телефонија во АМС. 
Како резултат на наведеното е необезбедена материјална одговорност на 
вработените за примената опрема на користење и истото упатува на слабости во 
евидентирањето на постојаните средства; 

- пописните листи за извршениот попис не содржат податок за вредноста на 
средствата, истите содржат премногу општ и недетален опис без да се наведе 
марката, видот и моделот на средствата, а на голем дел од средствата 
недостасуваат инвентарни броеви, со што е отежнато пронаоѓање на средствата 
при вршење на попис; 

- пописната комисија нема извршено попис на инвестициите во тек односно на 
спортските објекти ва чија изградба АМС се јавува како инвеститор. Утврдивме 
дека во финансиската евиденција на АМС се евидентирани објекти во вкупна 
вредност од 491.506 илјади денари, кои сеуште се водат како инвестиции во тек 
иако изградбата за истите е завршена. Притоа кај еден објект – Спортска сала на 
УКИМ со евидентирана вредност од 161.495 илјади денари утврдивме дека и 
покрај тоа што изградбата била финализирана во 2016 годинa, поради 
неисполнети обврски на правното лице корисник на салата истата не добила 
уверение за технички прием и не е ставена во функција повеќе години. По 
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искажана подготвеност на УКИМ да изврши прием на објектот, извршен е увид 
во истиот при што констатирано е дека поради необезбеденост на салата на 
истата се воочени оштетувања, а дел од опремата е украдена поради што во 
наредниот период ќе бидат потребни дополнителни вложувања за истата да 
биде пуштена во функција. Останатите 330.011 илјади денари се однесуваат за 
спортски сали дел од проектот за изградба на спортски сали и истите се 
изградени и предадени на корисниците во минати години. Поради промена на 
кадарот задолжен за сметководствено евидентирање, одговорните лица во АМС 
искажаа несигурност во поглед на причините поради кои овие објекти сеуште 
не се раскнижени од деловните книги; 

Утврдените состојби не се во согласност со одредбите на  член 21 од Законот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници и член 31a од Правилникот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници и предизвикува неможност да 
се изврши усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во 
деловните книги и фактичката состојба како и ризик од несоодветно користење на 
јавните средства. 
 
Препорака 
Раководителот на АМС, одговорните лица номинирани за вршење попис на 
средствата и изворите на средствата во АМС и одговорниот сметководител во делот 
на надлежности да ги преземат следниве активности:  
- Пописната комисија при вршењето попис да изврши попис на целокупните 

средства и извори на средства со кои располага АМС, обезбеди внесување на 
потребните податоци во пописните листи и изврши усогласување на 
сметководствената со фактичката состојба, а за утврдените разлики да 
предложи мерки за постапување; 

- да се изврши означување на опремата на која недостасуваат инвентарни броеви; 
- да се пристапи кон издавање на поединечни реверси за задолжување со 

опремата која е дадена на користење на вработени лица во АМС; 
- да се утврдат причините за неусогласувањето на материјалната евиденција и 

фактичката состојба; 
- да се утврдат причините поради кои не е извршено раскнижување на 

спортските сали и во случај на потреба да се спроведат соодветни корективни 
книжење во деловните книги; 

  
4.2.2 АМС има извршено набавки на материјали за административно работење кои 
согласно член 22 од Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници 
и член 5 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници не 
се евидентирани во сметководствената евиденција на соодветните конта на залихи. 
Најчеста пракса е при приемот на материјалите истите да се стават во употреба, 
иако набавените количини не можат веднаш да се потрошат. Поради ова 
одговорните лица во АМС не  обезбедиле материјална одговорност во врска со 
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приемот и издавањето на материјалите и ситниот инвентар согласно потребите на 
вработените и АМС. Оваа практика придонесува одговорните лица во АМС да 
немаат точен податок за видот и количеството на материјали кои ги поседува АМС, 
што го оневозможува планирањето на идните набавки според реалните потреби, 
создава ризик од нерационално користење и има за ефект нереално и необјективно 
прикажување на состојбата на материјалите на залиха и во употреба. 

 
Препорака 
Раководителот на АМС да преземе активности одговорните лица во сметководство 
да воспостават целосна и точна финансиска евиденција на примените и издадените 
материјали и ситен инвентар и да назначи лице за вршење на материјална 
евиденција по извршениот прием и издавање на материјалите. 
 

4.3 Користење на средствата согласно законски прописи  
 

Јавни набавки  
4.3.1. Извршивме ревизија на спроведувањето на постапките за јавните набавки 
согласно кои се склучени договори за јавни набавки во 2021 година. АМС во 2021 
година има спроведено вкупно 16 постапки за јавни набавки со проценета вредност 
од 149.441 илјади денари. Предмет на ревизија беа 6 постапки за јавни набавки за 
изградба на капитални спортски објекти кои во 2021 година имаа вкупна 
реализација во висина од 112.401 илјада денари.  
Во врска со спроведените набавки утврдивме дека во 2015 година АМС има 
спроведено постапка за јавна набавка и склучено договор за изградба на затворен 
базен во Охрид во вкупна вредност од 297.714 илјади денари, додека во 2019 година 
спроведена е постапка за изградба на 6 базени за кој се склучени два договори со 
избрани изведувачи на работите во висина од 200.707 илјади за изградба на 5 базени 
и 43.340 илјади денари за изградба на еден базен односно во вкупен износ од 244.047 
илјади денари.  

Со увид во презентираната документација утврдивме дека: 
- реализацијата на градежните работи на изградбата на затворениот базен во 

Охрид заклучно со 31.12.2021 година изнесува околу 60% од вкупната вредност на 
договорот, односно остануваат уште голем број на позиции кои не се 
реализирани иако согласно склучениот договор за комплетно завршување на 
проектот биле предвидени 30 месеци;  

- во врска со изградбата на 6 базени исто така констатиравме застој во изградбата 
при што завршен е еден базен во Тетово додека останатите 5 базени се наоѓаат 
во различна фаза на изградба при што процентот на реализација на градежните 
работи заклучно со 31.12.2021 година варира од 19% до 28% иако рок на 
реализација на работите согласно одредбите од склучениот договор истекол во 
09 месец 2021 година.  
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Во текот на 2022 година кај двата проекти се јавува застој во градежните работи 
поради истечен договор за надзор врз изградбата, при што распишана е нова 
постапка за избор на надзорен орган која заклучно со јуни 2022 не е во целост 
реализирана. Како дополнителен проблем се јавува и покрената постапка од 
Јавното обвинителство против управителот на избраните фирми изведувачи на 
работите при што извршено е и блокирање на сметките. Поради проблемите со кои 
се соочува изведувачот како и долгиот период на градба за време на кој цените по 
кои се тендерирани објектите се променети на пазарот, неизвесно е завршувањето 
на истите во релативно брз рок. Во периодот на извршување на ревизијата, АМС 
нема обезбедено банкарска гаранција од изведувачите за квалитетно извршување 
на проектот односно не е постапено во согласност со член 48 од ЗЈН, како и член 89 
и член 90 од склучените договори.  

Оваа состојба создава неизвесност во поглед на завршувањето на изградбата, како 
и квалитетот на истата, имајќи предвид и дека наведеното може да доведе и до 
судски спорови со кои целосната реализација на проектот ќе се пролонгира 
значителен временски период, за време на кој нецелосено изградените објекти 
дополнително ќе се амортизираат поради надворешни влијанија што ќе ги зголеми 
трошоците за изградба. 
 
Препорака 
Раководителот на АМС да преземе мерки и активности да се испитаат сите 
можности за целосно и квалитетно завршување на овие проекти во рамките на нови 
реални временски рокови. Во случај на неможност на актуелниот изведувач да ги 
заврши проектите да се постапи во согласност на одредбите од склучените договори 
и Законот за јавни набавки. 
 
4.3.2.  Согласно членот 24 од Законот за спорт, член 15 од Правилникот за 
распределба на средства за остварување на јавниот интерес во спортот,  како и 
одредбите од склучените договори за користење на средства меѓу АМС со НСФ,  
НСФ треба да достават финансиски извештаи за направените трошоци за 
доделените средства, а АМС има обврска да врши контрола на наменското и 
законското користење на средствата кои се доделени на НСФ. Согласно на 
одредбите од овој Правилник член 12 и 15, контролата на финансиските извештаи е 
задача на Инспекциската служба на АМС, внатрешниот ревизор и комисија 
формирана од страна на директорот на АМС. Со извршениот увид утврдивме дека 
во текот на 2021 година, од страна на овие служби на АМС не е извршена контрола 
на доставените финансиски извештаи од страна на НСФ, односно оваа контролна 
функција во работењето на АМС воопшто не била воспоставена.  
Во врска со наведеното извршивме ревизија на финансиските извештаи доставени 
од НСФ при што ги утврдивме следните  недостатоци и слабости: 
- Голем дел од НСФ чии финансиски извештаи беа предмет на ревизија 

доставуваат збирен финансиски извештај за средствата кои се исплатени од 
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двете сметки на АМС иако во законските и подзаконските акти како и 
спроведените конкурси е наведено дека овие средства се трансферираат на 
посебни наменски сметки за кои е потребно да се достават посебни финансиски 
извештаи. Исто така обврските во врска со доставувањето на финансиски 
извештаи поткрепени со документација во голема мера НСФ ги извршуваат на 
незадоволително ниво при што дел од доставените финансиски извештаи не 
содржат целосна документација како поткрепа на искажаните расходи 
(банкарски изводи за извршените плаќања или се без останата документација 
како фактури, испратници и др.) Утврдивме и извршени исплати врз основа на 
непотпишани фактури и одлуки од раководните тела на НСФ. Поради 
наведената неуредност во евидентирањето и доставата на соодветна 
документација не е возможно во сите случаи да се изврши разграничување на 
средствата кои се исплатени од двете сметки на АМС и во голема мера се 
намалува можноста од спроведување на ефикасна контрола на направените 
трошоци; 

- Согласно Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавните 
игри за финансирање на спортските федерации, клубови и проекти на АМС за 
унапредување на спортот во РМ одвоен е износ во висина од 10.500 илјади 
денари за обезбедување на функционалност на НСФ, а средства за оваа намена 
се исплаќаат и преку сметката за приходи за самофинансирачки активности на 
АМС во неспецифициран износ. Овие средства вообичаено се користат за 
исплата на комунални расходи како и за исплати за плати и договори на дело на 
раководни лица на НСФ. Притоа во врска со овие средства АМС со законските и 
подзаконските акти нема извршено ограничување на износите кои може да им 
се исплатат на раководните лица на НСФ по основ на 
плата/надоместок/договор на дело, а не постои ниту процентуално 
ограничување на овие расходи во однос на вкупните расходи.  
Како резултат на ова надоместоците по овој основ варираат од 6 до 54 илјади 
денари во нето износ при што: 
o кај две НСФ исплатен е износ за плати за две лица во вкупен годишен износ 

од 2.552 илјади денари или 54%, односно 56% од вкупно износ доделен од АМС.  
o кај една НСФ утврдивме повеќекратни исплати во висина од вкупно 300 

илјади денари на едно лице Генерален секретар на НСФ, како и дополнителни 
100 илјади денари на други 4 лица без објаснување за критериумите врз 
основа кој е определен износот како и работниот ангажман кој е извршен.  

o друга НСФ исплатите кон раководните лица во федерацијата (претседател и 
генерален секретар) ги врши врз основа на паушални месечни исплати за 
учество во проект без доставена Одлука и Извештај за спроведениот проект.  
На овие две лица како и на 4 други лица од наменските средства доделени од 
АМС исплатен им е вкупен износ во висина од 2.145 илјади денари, при што во 
доставениот  финансиски извештај од оваа НСФ овие расходи не се наведени 
односно се вметнати во други ставки. За едно од овие лица утврдивме дека 
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постои конфликт на интереси со вработен во АМС на работни задолженија 
непосредно поврзани со распределбата на средствата кон НСФ  

o кај две НСФ утврдивме дека од средствата за оваа намена извршени се и 
исплати на регрес за годишен одмор.  

Невоспоставените ограничувања за висината на средства кои НСФ имаат право да 
ја исплаќаат за плати и надоместоци на раководните лица во федерациите 
создаваат можност од несоодветна распределба што може да има влијание на 
реализација на тековните спортски активности; 

- Во согласност со Програмата за развој на спорт за 2021 година за партиципација 
за финансирање на меѓународни програми на НСФ, односно учество на наши 
спортисти во меѓународен систем на натпревари (регионални, европски и 
светски првенства, купови и други меѓународни натпревари) при што за оваа 
намена предвидени се 16.000 илјади денари, а не е специфициран износот на 
средства кои за оваа намена се исплаќаат преку самостојната сметка. Притоа 
овие средства се користат за патувања и сместување за учество на меѓународни 
натпревари. Во врска со направените расходи за оваа намена од страна на НСФ, 
утврдивме: 
o доставените фактури за сместување и превоз не ги содржат сите податоци 

кои се потребни за утврдување на точноста на прикажаниот износ, 
веродостојноста на направениот трошок, како и лицата кои учествувале на 
натпреварот - имено во прилог не се доставени хотелски сметки за 
сместувањето на спортисти и останати членови на тимот, ниту пак авионски 
карти како потврда за извршеното патување.  

o од страна на НСФ не се доставуваат списоци со составот на нашите 
претставници на овие натпреварувања при што со употреба на алтернативни 
постапки (увид во билтени од натпревари) не добивме уверување дека 
патувањата се реализираат само за лица (спортисти, тренери и сл.) кои се 
непосредно вклучени во самиот настап на спортистите, односно во екипите 
се вклучуваат и лица за кои не сме уверени дека имаат непосредна 
поврзаност со настапот на спортистите, а нивната улога на овие патувања е 
туристичка. 

o без да навлегуваме во оправданоста на извршениот избор од страна на НСФ, 
утврдивме дека на поедини натпреварувања од овој тип, се испратени 
натпреварувачи кои согласно официјалните билтени/ранг листи не се 
најдобри во своите категории во РСМ.  

o за патувањата кои се реализираат со возило (автомобил, комбе, автобус) 
воспоставена пракса е да се користат сопствени возила на раководните лица 
на НСФ за што се исплаќаат патни трошоци во висина до 20 до 30% од изминат 
километар, додека онаму кога тоа не е случај се фактурираат цени за кои во 
еден дел утврдивме дека се повисоки од пазарните.  
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Имајќи во предвид дека за патувањата се користат финансиски средства во 
значителен износ, а во голем број од случаите постигнатите пласмани и резултати 
на нашите претставници се симболични, АМС со Програмата за развој на спорт, 
ниту пак со друг подзаконски акт, нема воспоставено правила за категоризација 
на спортисти и стручни лица, кои имаат спортски капацитет за меѓународно 
претставување и на кои може да им се одобри државно финансирање за 
меѓународни настапи со што би се придонело во насока на ограничување на овие 
трошоци. Неуредната документација во доставените извештаи, исплати кои не се 
поткрепени со соодветна документација доведуваат до значителни тешкотии за 
вршење на ефикасна финансиска контрола на финансиските извештаи доставени 
од НСФ како и законското и наменското трошење на средствата; 

- Со Законот за спорт, Правилникот за распределба на средства за остварување на 
јавниот интерес во спортот, како и одредбите од склучените договори за 
користење на средства меѓу АМС со НСФ, во насока на олеснување на 
контролата на законското и наменското трошење на средствата од Програмите, 
воспоставена е обврска АМС уплатата на овие средства да се врши на посебно 
отворени наменски сметки на НСФ. Утврдивме дека три НСФ средствата кои ги 
добиле од страна на АМС за реализација на активности (организација на 
меѓународни натпревари) во висина од 1.480 илјади денари од наменската 
сметка ги имаат префрлено на сметки на спортски клубови кои ги организираат 
овие натпревари при што во доставените финансиски извештаи за потрошените 
средства во врска не е доставена документација Една НСФ средствата доделени 
до АМС во висина од 9.045 илјади денари од наменската сметка ги префрлила на 
други сметки со кои располага при што во финансискиот извештај доставен до 
АМС нема доставено документација за потрошените средства.  
На овој начин се прекршени одредбите од склучените договори и не постои 
никакво уверување дека средствата се наменски и законски потрошени. Поради 
невоспоставениот систем на финансиска контрола АМС воопшто не го 
детектирала ваквото постапување на НСФ и не ја искористила можноста да 
побара од НСФ враќање на средствата; 

- Согласно на точка 4 од Програмата за развој на спорт предвидени се 2.000 илјади 
денари за организација на СП и ЕП во РСМ. Врз основа на оваа точка АМС кон 
една НСФ има доделени средства за оваа намена при што од доставениот збирен 
годишен извештај на оваа НСФ утврдивме дека за организација на ЕП во Скопје 
се потрошени вкупно 2.571 илјади денари за сместување на странски спортисти 
и стручни лица во два хотели во Скопје. Имајќи го во предвид фактот дека на 
нашите спортисти за учество на ЕП и СП кои се организираат во странство им се 
доделуваат средства од АМС, не сме уверени дека е оправдано средства 
остварени од домашните даночни обврзници да се употребуваат за плаќање на 
трошоци за странски спортисти за настап на ЕП и истите не треба да бидат 
одобрени од АМС. Оваа НСФ во финансискиот извештај има презентирано 
фактура за олимписки подготовки во висина од 652 илјади денари за 36 лица. 
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Искажуваме сомневање во оправданоста на направениот трошок со оглед на тоа 
што оваа НСФ имаше еден олимписки кандидат кој подоцна учествуваше на ОИ 
во Токио, а со финансискиот извештај и доставената фактура не се понудени 
објаснувања за улогата на останатите 35 лица во подготовките на овој спортист. 
Истата НСФ истовремено има исплатено аванс во висина од 1.000 илјади денари 
за примена фактура во висина од 3.113 илјади денари од една градежна фирма. 
Овој трошок воопшто не е наведен во финансискиот извештај ниту пак се 
понудени објаснувања за намената на направениот трошок. Напоменуваме дека 
со двете Програми не се предвидени средства реализиација на градежни работи 
од страна на НСФ поради што не сме уверени во оправданоста на извршената 
исплата. 

- Согласно на точка 6 од Програмата за распределба на средства од игри на среќа 
и забавните игри предвиден е износ во висина од 3.500 илјади денари наменети 
за поддршка на жената во спортот и родова еднаквост. Притоа од 
контролираните финансиски извештаи утврдивме трошоци за сместување на 
учесници и хонорари во висина од 405 илјади денари кои се однесуваат на 
организација на семинари на тема учество на жената во спортот. Овие средства 
се ненаменски потрошени со оглед на тоа што во точка 6 од оваа Програма е 
наведено дека истите треба да се користат за обезбедување на 
функционирањето на женскиот спорт и еднаква застапеност на жената во 
спортот, тренажниот процес и судењето, при што организација на семинари не 
е наведена како една од намените на средствата обезбедени по оваа точка. 

- Кај 4 НСФ утврдивме дека одговорни лица во федерациите имаат подигнато 
1.886 илјади денари во готовина во девизи. Притоа во врска со извршеното 
подигање на овие средства во финансиските извештаи кои ги доставиле овие 
НСФ не е доставена никаква дополнителна поткрепувачка документација од 
која ќе може да се утврди за која намена се искористени овие средства. Иако 
временскиот период на подигнувањето на овие средства во дел од случаите 
коинцидира со реализација на меѓународни настапи не е извршено поврзување 
на овие настани, додека за подигнатиот износ од најмалку 1.110 илјади денари 
конкретната федерација немала позначајни активности во периодот кога се 
подигнати средствата. 

- Утврдивме дека една НСФ на повеќе лица вработени во АМС како и на членови 
на Советот за спорт во текот на 2021 година им извршила исплати во вкупна 
висина од 659 илјади денари. Со оглед на тоа што вработените во АМС и 
членовите на Советот за спорт се непосредно ангажирани на работни задачи 
поврзани со распределбата на средства кон НСФ и тековна комуникација со 
НСФ, исплатата на овие лица од страна на НСФ создава можност од судир на 
интереси. Притоа овие лица не постапиле во согласност со член 72 и 73 од 
Законот за спречување на корупција и судирот на интереси.  

Констатираните слабости и недостатоци укажуваат дека АМС нема воспоставено 
соодветен контролен механизам кој ќе обезбеди трошење на трансферираните 
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средства до НСФ за претходно дефинирани намени поврзани со спортски 
активности и воспоставено контролни механизми кои ќе обезбедат задоволително 
ниво на финансиска дисциплина и финансиска отчетност на НСФ. Наведеното 
создава високо ниво на ризик за користење на средства за активности кои не се 
поврзани со основната дејност на НСФ, при што не е постапено во согласност со член 
5 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.  
 
Препорака 
Раководителот на АМС да преземе мерки и активности за: 
- навременото и целосно доставување на неопходната финансиска 

документација како доказ за наменското и законското користење на 
одобрените средства; 

- воспоставување на функцијата за финансиска контрола на извештаите на НСФ 
како и соодветно кадровско екипирање на оваа служба;  

- донесување на правилник со кој ќе се утврди износот и процентот на средства 
кој може да се исплати по основ на плати и надоместоци на раководни и 
ангажирани лица од НСФ; 

- донесување на правилник со кој ќе се утврдат мерливи и егзактни критериуми 
за определување на спортистите на кои им се одобрува државно финансирање 
за меѓународни настапи; 

- враќање на доделените средства од сите НСФ кај кој се констатирани 
прекршувања на одредбите на склучените договори околу законското и 
наменското користење на средствата; 

- распределбата на средства за поддршка на проекти за родова еднаквост и 
учество на жената во спортот да се врши согласно утврдените намени во 
програмата и 

- да усвои соодветен акт за потпишување на изјава за непостоење на конфликт на 
интереси  на вработените во АМС, членовите на Советот за спорт. 

 
4.3.3. Согласно член 37, 37-а и 37-б од Законот за спорт, спортисти до 20 години, 
државјани на РМ кои имаат остварено резултати во одреден временски период  на 
официјални државни и меѓународни натпревари во олимписки и неолимписки 
спортови се здобиваат со статус спортист спортска надеж при што спортистот 
остварува право на месечен паричен надоместок во висина од 20% од просечна плата 
исплатена во РСМ во претходната година. Во текот на 2021 година по овој основ АМС 
има исплатено вкупно 29.191 илјади денари на 498 спортисти кои се стекнале со овој 
статус. Начинот на распределба на средствата по овој основ е утврден со Законот за 
спорт, Уредбата за условите критериумите и начинот за доделување на категоријата 
спортист - спортска надеж усвоена од Владата, како и Правилникот за 
критериумите и водењето на постапката за определување на годишниот број на 
категоризирани спортисти во категоријата спортска надеж. Во согласност со 
одредбите од овие акти, НСФ има обврска до АМС да упати Барање со пропишана 
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документација во прилог како и предлог ранг листа со можни кандидати. Со оглед 
на тоа што овој статус се доделува за остварен резултат, НСФ до АМС треба да 
достави и соодветен официјален Билтен со остварени спортски резултати како 
потврда на подготвените предлог Ранг листи на спортисти, а со цел Комисија 
формирана од АМС и Советот за спорт да извршат правилно вреднување на 
исполнетоста на условите и критериумите за доделување на наведениот статус 
(член 7 од Уредбата). 
 
Во врска со извршените исплати по овој основ ги утврдивме следните недостатоци: 
- Со извршените тестирања на доставената документација утврдивме дека во 

најголем дел од доставените Барања од страна на НСФ недостигаат билтени за 
постигнати резултати во индивидуалните спортови како потврда на 
доставените предлог Ранг листи на спортисти согласно на член 4 од 
Правилникот3 и член 7 од Уредбата4;  

- Наведените подзаконски акти не содржат одредби со кои се прецизирани 
критериуми какви спортски резултати треба да исполнат спортистите 
кандидати за остварување на статус спортска надеж, додека АМС од своја 
страна не ги задолжува НСФ во континуитет да обезбедува уверување дека 
спортистот кој го остварил правото на спортска стипендија е активен за целото 
времетраење на исплатите по истата; 

- Согласно на споменатите подзаконски акти, определувањето на бројот на 
стипендии по НСФ како и спортистите кои го остваруваат ова право по 
поединечни НСФ е обврска на комисија формирана од директорот на АМС и 
Советот за спорт кои треба да извршат соодветна анализа на пристигнатата 
документација (постигнати спортски резултати, напредокот на младите 
спортисти и предлог ранг листите). Со увид во презентираната документација од 
работата на овие тела, утврдивме дека истото е од формален карактер со 
преземање на предлог ранг листите доставени од НСФ без да се спроведе 
стручна процена и анализи на постигнатите спортски резултати како и 
напредокот на предложените млади спортисти, ниту пак овие две тела го 
констатирале недоставувањето на официјалните билтени со постигнати 
резултати на предложените спортисти што е еден од неопходните услови за 
вршење на анализа на постигнатите резултати.  

 
Со употреба на алтернативни методи ревизијата изврши анализа на билтените на 
дел од НСФ при што утврдивме бројни нелогичности и грешки при извршената 
распределба на средствата. Имено: 

                     
3 Правилник за критериумите и водењето на постапката за определување на годишниот број на категоризирани 
спортисти во категоријата спортска надеж 
4 Уредбата за условите критериумите и начинот за доделување на категоријата спортист - спортска надеж 
усвоена од Владата 
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- кај 3 НСФ утврдивме дека правото на стипендија го остваруваат спортисти кои 
имаат постигнато послаби резултати во однос на резултатите на други 
спортисти во истите старосни категории и истите неосновано се стекнале со 
правото за исплата на стипендија; 

- кај една НСФ утврдивме многу ниско ниво на активност при што единствено 
обезбедивме официјален билтен од еден меѓународен натпревар на кој 
спортистите на кои им е доделена стипендијата за спортска надеж имале 
исклучително симболичен настап; 

- забележителна е појавата и на остварени резултати на спортисти кои 
настапуваат во услови на недостаток на конкуренција поради што не може да се 
определи нивото на развој на спортистот и квалитетот на постигнатиот 
резултат; 

- утврдивме дека во вкупниот број на спортисти кои го оствариле правото за 
исплата на стипендија за спортска надеж (498 спортисти), Федерацијата за 
училишни спортови учествува со 86 спортисти односно 17% од вкупниот број на 
стипендисти што е највисок процент во однос на останатите НСФ. Од страна на 
оваа НСФ изработена и до АМС е доставена Ранг листа на спортисти кои се 
предлагаат за стипендирање. Притоа со увид во ранг листата утврдивме дека за 
дел од предложените спортисти воопшто не е наведено во која спортска 
дисциплина се натпреварувале поради што не е јасно дали воопшто спортистот 
учествувал во натпреварувањата организирани од оваа НСФ и каков резултат 
постигнал доколку се натпреварувал, а дел од спортистите во екипните и 
индивидуалните дисциплини кои се предложени за стипендирање оствариле 
послаби пласмани на натпреварувањата (второ и трето место) додека на ранг 
листата недостасуваат првопласираните во истите дисциплини. Дополнително 
на ова во екипните спортови не се дава предлог за стипендирање на целата 
екипа односно на ранг листата се предложуваат само поединечни спортисти. 
Оваа НСФ нема постапено во согласност со член 4 од Правилникот и член 7 од 
Уредбата и во прилог со апликацијата нема доставено соодветна документација 
(билтени од натпревари и аргументи согласно предлогот на листата во однос на 
постигнувањата на спортистите) и останува нејасно врз основа на кои 
објективни критериуми оваа НСФ изработила ранг листа за стипендирање на 
спортисти со послаби резултати. Независно од овие недостатоци, АМС 
извршила прифаќање на предлог Ранг листата на спортисти за исплата без 
измени што наведува на заклучок дека телата на АМС не извршиле анализа на 
доставените апликации од страна на НСФ; 

Во текот на 2021 година од страна на Советот за спорт одбиена е апликацијата која е 
доставена од Фудбалската федерација на Македонија повикувајќи се на 
неусогласеност на Статутот на ФФМ со Законот за спорт поради што не е извршена 
исплата на спортски стипендии – Спортска надеж за младите фудбалери. Оваа 
одлука на Советот за спорт нема правен основ ниту во Законот за спорт ниту во 
подзаконските акти односно истата е целосно неоснована со оглед на тоа што 
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правото за оваа стипендија се стекнува врз основ на постигнати резултати при што 
евентуалните правните спорови меѓу АМС и НСФ не се споменати како еден од 
критериумите за остварување на истото. Како резултат на наведеното АМС 
неосновано ја отфрлила апликацијата доставена од ФФМ и ги оневозможила 
младите фудбалери во остварување на своето законско право. 

Не добивме доказ дека АМС има воспоставено контролен механизам со цел 
проверка на извршувањето на обврските од страна на спортистите кои се стекнале 
со статус спортска надеж за кои е предвидена обврска да биде спортски активен за 
периодот во кој му се исплатуваат средствата. Поради ова постои ризик од вршење 
на исплати на неактивни спортисти за време на периодот за кој се врши исплатата.  

 
Наведените недостатоци во овој дел од работењето упатуваат на слабости при 
распределбата на средствата за оваа намена, што создава ризик од стипендирање и 
финансирање на спортисти врз основа на критериуми кои не базираат на 
постигнати спортски резултати, напредок и посветеност на спортските активности 
од страна на стипендираните спортисти, што доведува до дестимулација на 
спортските таленти и  намалување или целосно откажување од нивните спортски 
активности. 
 
Препорака 
Раководителот на АМС да преземе мерки и активности за: 
- правилно вреднување на исполнетоста на условите и критериумите за 

доделување на средства, преку проверка на доставената пропишана 
документација во прилог на барањето како и точност на предлог ранг листа за 
добивање на статус спортист спортска надеж и остварување на право на месечен 
паричен надоместок; 

- да се изработи методологија врз основа на која ќе се врши целосна анализа на 
Предлог ранг листите врз основа на објективни, егзактни и мерливи 
критериуми, и согласно овие критериуми да се врши измена на предлозите во 
истите. 

- одговорното лице на АМС да воспостави контролен систем кој ќе обезбеди 
исплата на надоместоците да се врши само на активни спортисти.  

- преиспитување на ставот за неисплата на средства за стипендирање на младите 
фудбалери. 

 
Основ за изразување на мислење 

 
Вкупен ефект од изнесените наоди, во точките 4.1., 4.2, и 4.3 кои се основ за 
изразување мислење, се: 

- Слабости во делот на распределба на средствата по двете Програми на АМС, 
општи одредби во склучените договори со избраните НСФ, невоспоставена 
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контрола од АМС како и непостапување согласно одредбите на ЗЈН од страна 
на НСФ; 

- Несигурност во прикажана состојба на позициите Материјални средства и 
Материјални средства во подготовка во Билансот на состојба на ден 31.12.2021 
година за 627.701 илјада денари; 

- Непостапување согласно одредбите од склучените договори во врска со 
иградба на 6 објекти за кои се предвидени средства во висина од 541.761 илјада 
денари; 

- Слабости во делот на законското и наменското трошење на средствата во врска 
со трансферираните исплати од АМС кон НСФ во висина од 83.986 илјади 
денари;  

 
5. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.2. 
финансиските извештаи на сметката на основен буџет не ги прикажуваат 
вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на 
Агенцијата за млади и спорт на ден 31 декември 2021 година како и резултатите на 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со 
применливата рамка за финансиско известување. 

  
Мислење за усогласеност со закони и прописи 
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 4.1. до  
и 4.3. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на Агенцијата за млади и спорт не се во согласност со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 
 
6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  
 
6.1 Обрнуваме внимание дека по поведени судски постапки пред надлежен суд, АМС 
се јавува како странка во судски спорови чие решавање зависи од идни настани чиј 
исход не може да се предвиди и чие решавање може да има ефект врз финансиските 
извештаи. Во врска со ова согласно презентирана информација од одговорните лица 
во АМС, во тек се 8 судски постапки во кои АМС е тужена странка и кои се во вкупна 
висина од 275.149 илјади денари по основ на барања за оштета, долг од фактури како 
и за утврдување на право на сопственост.. 
За наведените судски постапки кои се уште се водат пред надлежните судови и до 
денот на ревизијата конечниот исход не е познат, постои неизвесност во однос на 
финансиските импликации кои тие ќе ги предизвикаат врз работењето на АМС.  
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6.2 Со извршениот увид во документацијата утврдивме дека согласно Законот за 
спорт и Правилникот за категоризација на спортисти спортистите кои оствариле 
значајни спортски пласмани се категоризираат како спортисти од светска 
категорија и од меѓународна категорија и истите остваруваат право на паричен 
надоместок во времетраење од 4 или 2 години. Притоа со член 36 од Законот за спорт 
се дава можност овој надомест да се исплаќа и врз основ на резултати кои се 
постигнати на Универзитетски натпреварувања каде конкуренцијата на 
натпреварувачите е послаба и можноста за постигнување на добри спортски 
пласмани е многу поголема. На овој начин ова законско решение отвара можност за 
спортистите да остварат категорија на спортист од светска категорија иако 
резултатите кои се постигнуваат и спортската конкуренција на овие 
натпреварувања не се на нивото на светски и европски првенства. Увидувајќи го ова 
несоодветно законско решение АМС во Правилникот за категоризација на 
спортисти ги исклучил Универзитетските натпревари како можноста за стекнување 
на спортска категорија меѓутоа вкупно 6 спортисти по судски пат го имаат 
остварено ова право повикувајќи се на претходно споменатиот член 36 од Законот 
за спорт и на истите во текот на 2021 година им се исплаќа надоместок за спортист 
од светска категорија. Напоменуваме дека во 2021 година вкупно 11 спортисти се 
носители на оваа категорија. Постои потреба од измена на Законот за спорт и 
исклучување на Универзитетските натпревари од Законот во овој дел со оглед на тоа 
што постои можност од злоупотреба на овој член и зголемување на трошоците по 
овој основ во иднина.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ 637-16 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 29 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

 
 

Сметка на основен буџет (637)  
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2021 година      

      
во 000 
денари 

Опис на позицијата Образложение  2021  2020 
  

   

Приходи     
Трансфери и донации 3.1.1 332.460  371.285 
Вкупно приходи  332.460  371.285 

     
Расходи     
Тековни расходи     
Плати и надоместоци 3.2.1 21.789  21.838 
Резерви и недефинирани расходи 3.2.2 2.600  27.153 
Стоки и услуги 3.2.3 16.811  17.468 
Субвенции и трансфери 3.2.4 164.048  202.932 
Вкупно тековни расходи   205.248  269.391 

     
Капитални расходи     
Капитални расходи 3.2.5 127.142  101.894 
Вкупно капитални расходи   127.142  101.894  

     
Вкупно расходи  332.390  371.285 

     
Остварен вишок на приходи - добивка 
пред оданочување  70  0 
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Сметка на основен буџет (637)  
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ      

  

  
во 000 
денари 

Опис на позицијата 
Образлож

ение 2021  2020 
Актива     
     
Тековни средства     
Краткорочни финансиски побарувања 4.1.1 70  22 
Активни временски разграничувања  0  1.676 
Вкупно тековни средства  70  1.698 

     
Постојани средства      
Материјални средства 4.2.1 136.196  119.556 
Материјални средства во подготовка 4.2.2 816.958  695.587 
Вкупно постојани средства  953.154  815.143  

          
Вкупна актива  953.224  816.841 

     
Пасива          
Тековни обврски     
Краткорочни обврски за плати и други 
обврски спрема вработените  0  1.676 
Пасивни временски разграничувања 4.3.1 70  22 
Вкупно тековни обврски  70  1.698 

     
Извори на средства     
Извори на капитални средства 4.4.1 953.154  815.143 
Вкупно извори на деловни средства  953.154  815.143  

     
Вкупна пасива  953.224  816.841 
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Сметка на основен буџет (637) 
   

ПРЕГЛЕД 
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА  ЗА 2021 ГОДИНА 

   

    
во 000 
денари 

О  П  И  С 

Државен 
јавен 

капитал  Вкупно 

   

Состојба 01.01.2021 година 815.143  
                   

815.143  
   

Зголемување по основ на: 205.188  
                  

205.188  

Набавки 600 
                         

600  

Инвестиции во тек-градежни објекти опрема и др. 125.829 
   

125.829  

Ревалоризација на капитални средства 78.759 
                    

78.759  
   

Намалување по основ на: 67.177  
                     

67.177  

Отпис на капитални средства 57.653 
                 

57.653  

Ревалоризација на отпишани капитални средства 7.843 
                      

7.843  

Амортизација 1.681 
                       

1.681  
   

Состојба 31.12.2021 година 953.154  
                  

953.154  
 



7tLg
Baa4a ua Peny6nrxa Cerepxa Maregonuia

Arenqnia ea uaa4x rl cnopr

. - ,1,.1i:.r:rii nl.\Ilr-;!A. FlrlJ3_jtt ! ',trl:li\ !::: Igf,)i(AB E H 3ABOA 3A PEBtl3t1
Ei,:TI SHTEIEROR I RE VIZ IO N

OKONJE. SHKUP

A.n 2ozL

12

Qeveria e ttepublikas s€ Maqcdonisai Vcriorc

Agiencia pdr rini dhe sport

Jri
IT

4 I,MU

spx,o?- ^lXt1 ly
l2 :1-:Wfr,l"onui

L__ I

Ao, APIKABEH 3ABOA 3A PEBH3I4IA

BPCI(A: Baun 23-107 l1O o4 09.09.2022. uaw 6p.02-7944 I 1 os73.09.2O22

IIPE.{MET: 3a6erertKrl no Ha qpr- H3Beurajor o4 ouacreHuor ApxaBeH peBrr3op

- cMerKa Ha ocHoBeH 6yqer 637 -76 H AoHaropcKa o,lerra 785-55

Bo npcra co AocraBeH[or Hat{pr n:uerurai H n3pa3enoro Mrrcrrerbe tso Bpcxa

$lrHaHcncrure H3BeuJTatr H ycornaceHocra za 2021 roAI{Ha, ro AaBaMe nl4cMeHoro
Ir3BeCTyBarse BO KOe Ce npon3HecyBaMe nr4cMeHo 3a HaoAoT Ha oBracreH[oT Ap)KaBeH
peBr,r3op H HcToTo ,rHr{Ho ro npeAaBaMe Ha oBnacTeHIloT ApxaBeH peBH3op.

LIrrreHo,

E4Ha og crpareuK[rre qenr4 ua ,{,pxaunuor. :aBoA 3a per]x3uia e clegen el. ua cy6jexrure
3a KOr4 Ce AaAeHr'r npe[opaKH lro per]H3opcKltre H3BeuJTau, noce6go Aor(onKy e ,3pa3('Ho
HellouojlI() MI'lcr'IeHre 3a ycornaceHocra co 3at(oHcKara pefynarHBa, ynarcrBara ,,
BOCI lOCTaIleHHTe no;ruTrrKLI, KaKIIO t{ Uro 6lr,to l,I3pa3eHoro MHCr'l(!}Le Bo peBH3opcK1lor
u:aeruraj :a 2015 ro4nrra oA nora ce r roMHHa'rr4 5 (ne'r) rograHn, flepuoABoKoH urujaHuero
H 

'pelopaKure 
ua,{pxasHnor 3aBoA 3a pennruia ocra6uynaar o4nocNo e$lrxactrocra ,4

peuu':njara ce HaMar'ryBa. 04 4pyra crpaHa Bo AMC roa Kpaior Ha 2020 ro4uua ce
cnyqyBaa r npoMeHH rJo paKoBoAcrrJol 0 Kor{ Bo rL'Kor }ra 2021 roAI,tHa aKTI,TBHO pa60rr Ha
uo' 3axoH 3a cnopr, H3MeHr Ha 3ar(oHCKH u noA3ar(oHcK,r aKTH, KaKo u nog,6pyna*e ra
pa6rtrersero, Korrrpo.rrara r{ clpoBeAyrJaH,ero Ha 3aKoHCKHre ogpeg6n .

Arerqrja ra r,rnanr r cnopr yn.MaxeAoHria 6p.18, fdrara ,flatrxo6paumpoo. 1000 (xonle, peny6arxa 
LeEepra Ma(eAoHuja

-Agiencia par rini dhe sport Rr.MaqedoniaNrlSPillati ,Panko Brashnarovl000 Shkup,nepubtika e MaqedonistseVeriut
IenlTei +J89 (0) 2 jllg 628[m.it: c.niai:rirp.r.s 0ov rik n6:Wrnl4o,nf

-o; i.-.;;

bl0+ /



Ttzg
Braga xa Peny6arKa CeBepHa MaKeAoHxia

Arenrlnia ra uaagr H cnopr

Qeveria e licpublikais sii Maqedonisd Veriore

Agiencia par rini dhe sport

M.
Bo geror co 6po) 4.1.,"AMC gonoJrHHrerHo ocrBapyBa np14xoAr.r H Bp3 ocHoBa Ha q,,reHoBr,rre

79 u94 og3arutHor 3a r4rp,,re Ha cpe(a r.r ga6an,rare Hrpr.r np, rxro ,,o oBoi ocHoB Bo reKor
Ha 2021 roAHHa Ha
cMerKa'ra Ha npuxoAH o4 CaUO(rr.ruclrpaqKlr aKTr.rBHOCrr.r Ha AMC ce pear[r3r4paHlr
nprlxoAu Bo Bt cr4Ha o,q 166.063 AeHapu. flpuroa, 3a oBHe cpeAcrBa He e
u:pa6rlreHa noce6Ha flporparrla, no r<oja (e ce npeABr4Aar HaMeHr.rre 3a KoIr l4crnre Mo)Ke

4a ce ucua(aar, KaKo H KoprrcHHqure Ha cpeAcTBara, AoAeKa Bo npaKca Hcrrnarara Ha
oBHe cpeACTBa ce Bprxt{ 3a lrcrr.rre HaMeHu KaKo ,l cpeAcTBara KoH ce [cua(aar
cofracHo f[polpaunre". He ce nouda*a. oAHocHo 3a cMerxara Ha np]rxoAr4 0A
cauorfnHaHcupaqKrr aKTI,BHocrn, oo cryx6eH necunx 6poj 1og 03.01.201g ro4r.rHa, o6ianen
e flpaunlnnx 3a H3MeHyBaH,e Ha flpanu,,rHuxor :a $oprulara H coApxxHara ua o6pa:eqor
3a roAnlxHa nporpaMa Ha HaqrroHanHara cnoprcra eegepaquja ra Kopr4crerr,e Ha cpeACrBa
ocrBapeHr4 0A HaAOMeC'rOqLr 3a cnopr 1.r cocraBeH Aen e npujloror - fo4uurHa nporpaua co
cHTe HaMeHr, :a xou HCO Mo)Ke Aa arrnr4rlnpa :a tfnuaucucra rroAApulKa.
Brr ooaa fTpolpar'aa ce npeABHAeHH c re HaMeHH 3a Kor ce npeAB AyBa noAr,qpuKa H

Hclrara 3a ucrr'rre. 3a osue cpeACTBa AOHeCeHI,T Ce U flpanuauuK 3a nocranRara 3a
npn6upame Ha HaAoMecror{HTe 3a cnopr yrBpAeHr,r Bo qreH Z9 craa (2\ n 94 crar (2) og
3aroH.r 3a urpu Ha cpe(a n:a6arHure Hrpu n HaqrrHor Ha HuBEa pacnpegen6a 6p.0g-
200411 og 01.12.2016 ro4uua (npuaor), tlparuanux sa KpHrepr4yM14re 3a onpeAenyBarge Ha
rJpBeH rpeHep :a pa6ora Bo cnoprcKa aKaAeMHia 3a MnaAn rareHru t.l BpBeH aKTHBeH
cnoprncr 6p.08 -2004/2 on01.12.2016 roguna (npnlor).

Bo ae,ror 4.1.1.. "O4r'ouopHu're .rlltr(a Bo AMC xaxo H Corterrrr na cflopr He yrBpAlrne
( ooABe'r'Ha ut"r'04o,ro|uja :la u:pa6rrlxa Ha parr nxcrH rra HCO, oAHocHo He ce [ocraBeHH
r{pr.rrepHyMH :a pacnpege,r6a Ha cpelcTBara H 3a HaquHor Ha oAnyrryBarbe I{ KoHTpona

rra Brac'l uHu'l'ocra Ha noAarorluTo r{oH ce HCKa)KaHr,r uo 6apanata Kou rll AocraByuaar
HCO. I(axo peiynrar lra HauoAerro'ro AMC ne Bocrrocraunr'ra cooABerHr,t Kpurep[yMr.r 3a

pacnpe4e,rfia Ha cpelcrr;ara oA rrporpaMrrre corrracHo snele 24 og 3arono'r 3a cflopr I,r

cucroM Ha o(rjt'xrnurra, [ponopurronanHa H cooAnerna $nHaHcncra noAApuKa na IICcD

coflracrro Kparr(opoqrru H AonropoqHll npuopllTerHlr at{TuBHocrl,I. Ilpmoa e x3BpureHo

Arerqrja ra nnagll r cnopr y[.[4a(eAoHrja 6pJ8. tlanara.flanxobpaunapoo' 1000 4(onje, Peny6nv(a teoega i4axeponuja

Agiencia per rinidhe sport RrMaqedoniaNrlSPallati ,Panko 8Iashnarovl000 Shkup,Republika e MaqedoniseseVeriut
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AreHIlHia 3a MnaArr H cnopr Agiencia per rini dhe sport

HenpaBr.rnHo anoq[pabe Ha 6yuercKHre CpeACTBa no noeAr.rHu HCtD." He ce nordafta.
oAHOCHO He e TOqHa KOHCTaTaUr4iaTa OA CTpaHa Ha ApXaBHa'ra peBlr3Hia ,nopaArl Toa uTU

MeToAonornja 3a lr3pa6orKa Ha paHr rrHCTa Ha HCcD e r.r:pa6oreHa oAHocHo nocraBeH}r ce

KpLrrepnyMH 3a pacnpeAer6a Ha cpeAcrBara , Bo.{neH 17 o4 [lpannnnraKor 3a nocrarrKara
l, Kpr4TepuyMr.r 3a pac[peAen6a Ha cpeAcrBa 3a ocrBapyBabe ua janHnor HHrepec Bo

cropror (08-15/1 og 05.01.2021) Knacuouqr4paHH ce HCO cnopeA OI14MNI,{CKT,I.

HEO.IIHMTII,ICI(14. OI-]IIEPAtII,,IH CO OMIIITIIECHh COtrP)I(VHT,I 14 HORI/

OE.llEPAUl4h. s xpHTepnyMlr Bp3 ocHoBa Ha Kor.r e H3BprleHo paHrlrpaEero .Cor.nacHo

r|pannlHnxor 3a rrocranKara !r KpnTepr,tyMure 3a pacnpeAen6a Ha cpeAcrBa 3a

ocrBapyBaH,e Ha iaBHnor HHrepec Bo cnopror t{teu 17 -25, 27 u 29-37, cyrxrHHCKH,

KBaJrtlTarnBHo ra o6jexrunuo ce AaAeHH Kp[rrepHyMHre :a pacnpe4e.n6a Ha cpeAcrrJara oA

iaoeH [rHTepec Ao HCO, KaAe Meiy Apyroro, rio npeABr.tA ce 3eMaar

o,rr.rrvrnr.rcxu/neoJILrMn14CKl,r cnopToBr.r, AoceratxHoTo yr{eCTBo u noreuqu jalor 3a yqecTBo

Ha neiyuapo4uu cnoprcKl.r HacraHr.t opraHr.r3HpaH].r o4 r*lefynapogruor orruMnncKr,r

KoMrrer r.r MefyHapoAHHTe cnoprcKu Qegepaqun u acoqr.riaqnn, 6poior na cnoprcKr4Te

Kny6oBH qleHKr.r Ha Qe4epaqnjara, 6pojor Ha aKrr.rBHrr cnoprrcrx, pa3rpaHerocra Ha

Har{rroHanHr4or cHCTeM Ha HarnpeBapr{, uc[onHHTerHocra Ha 3aKoHCKHTe o6npcru u
npoqeAypr, rcon AMC, rpa4r.rquja'ra, opraHfi3ar{tliara Ha HacraHH og treiyHapo4eu
KapaKrep, ocrBapeHHTe cnopTcK pe3ynTafl.I Ha ueryHapo4Hll HaTnpeBapu v
opraHu:aqulara Ha rpaA[quoHaJrHr4re cloprcKu npupeg6u. floce6Hu Kprrep[yMr,r ce

u:4nolynaar 3a AoAenyBaE e Ha noAApuKa Ea rirJrenTnpaHr,r MnaAH crroprr4crrr, KaAe

npHopllTer rMaar flporpaMnTe co KoH ce no,qApxyBa pa3BoioT Ha yqtrnHulHl4oT cnopT,
pearu:aqnjara Ha cnoprcKu KaMrroBn opraHu3r4paHx 3a rareHrlrpaHu yqeHltqrr 14

KaMnoBHTe 3a cnoprcKa cnequia_nu:a quia Ha lr.ra4n cnoprr,tcru so HCaD. Bo ge,ror xa
rfuHaucucra'ra noAAprrrKa ua ueiyuapogunre trporpaMlr Ha HCcD, oco6eno a o l9.ae:r. 25 u27
o4 llpanulnaror ce ypeAeHn Hopr'urre/rcpn, epryM[Te 3a cloprl{crlrre I{ c[oprcKr4Te
rlrMoBH , qJreHKn Ha HCtD, rou rpe6a 4a rr ucno.nnar :a $nxancr{cKl{ Aa 6x,qar nonrqpxaHu
o4 6yr;eror Ha AMC.

cero norope HaBeAeHo npercraByBa BocnocraBeHa ,,paKca oA nperxoAHoro paKoBoACTB.
HA CEKTOPOT, KOHKPETHO OA PAKOBOAI4TENOT TOMIIC AS AHAOHOBCKI4 I4 ICTATA MOXC AA CE

AreHqrja ,a MnaA, , cnopr yn Ma

Agjencia per rinidhe spo( RrMa

Ten/Te +189 (0)2lll9 628tmai

xegorrja 6p 38, tlarara ,flaH(obparrNapoB' 1000 ((onje. peny6nrka CesepHa MaKeAorria
qedoniaNriSPailati,pa0k0 Brashnarovl000 5hk!p,Republika e MaqedoniseseVeri!t

reb:rr*-ams.gov.ml
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Arenqnia ra rarragx H cnopr

Qeveria e Republikds sE Maqedonisar Veriorc

Agjencia pdr rini dhe sport

s#8
flpoBepu co KoMnapaquia Ha cHcTeMr,rre Bo u3M].rHarr4re foI.uH]l. 2020,201g,20,1g /irH...
KAAE l,TO CO C}'TYPHOCT (E KOHCTATI4PATE AEKA HEMAIO HHKAKBA ,,POMEHA BO 2021 .OAUHA

Bo le-lor 4.1.1 CTAB 5 " flo gouecynamero Ha OAnyKara 3a pacnpeAen6a Ha cpeAcrBa Ao
HCO, AMC npncrarryBa KoH cKnyqyBaH,e Ha AoroBopr,r co HCO. OA yBlrA Bo reKCTor Ha oBHe
AoroBoPH KoH HH 6ea
npe3eHTHpaHIr, yrBpAr.rBMe AeKa HCTr.{Te He HyAar AonoJlHHTeJrHr.r llH$optraqun no
NOIIEA HA KOHKPETHHTE HAMEHH UA O4O6PCHUTE CPEACTI]A BO OAHOC HA HAMEHHTE KOI4 CE
HaBeAeH14 no flpor.pauure, r.raKo np14 annurlupaH,ero oBHe HCO xourcypllpaar co
KOHKPETHT,I CNOPTCKI4 AKTTII}HOCTH U NPOEKTI4. Og CUOJA CTPAHA UAKO CO|]TACHO VICH 24 O4
3aronor 3a cnopr AMC uua o6npcra Aa BpuH KoHTpona HaA HaMeHcKoro Kopt{cre}be Ha
cpeAcTBara oA craHa Ha HCO, He rrpequ3rrparuero Ha aKTHBHocrHTe Kolr ce $nuaucupaar
c0 cpeAc'rBa Ha AMC He oBo3MOXyBa oA Bpuelbe Ha e(.ruracua KoHTpona Bo.pcKa co
HAMEHCK.TO KOPHCTCH,E HA CPEACTBATA", AENVMHO CE NPU6A(A, AMC HMA SOCNOCTABEHO

cHCTeM Ha o6jexruoHa H cooABerHa $ltraHcncra noAAptlxa 3a KparKopoqHr,t
npl4opr.rTeTHr.r aKTrrllHocTtr, xoj ce cnpooeAyBa Ha Haqr,rH Ha Koi ce o6g6erqiBaaT
cpeAcTBara, oA Eyqeror u og 3axoHor ta urpH Ha cpe(a, Ha roAr,rujHo oAHocHo Ha MeceqHo
Huno. Aloqrlpame ua 6y1rercxu cpeAcrna tro noeA]rHrr HCO, Arexqr.rjara 3a MnaAr,r u cnopr
ro cnpoBeAyBa, KaKo opraH Ha Ap)r(aBHa ynpaBa HaAnexeu :a pa6orure Bo cnopror co
noKpr'rBaH,e Ha noBeke oA ABe rper,Hr4 ua 6ygernre fla HCo. I {erra e florruKHyBarr,e Ha
cnoprcK['r aKTHBHOCTU BO paMKHre Ha HCo, KaKou pean].r3r,rpaH,e Ha nporpauure na HCcD,
3a ocrBapyBatbe ua jaoHnor rrHTepec Bo c[opTor Bo ApxaBara, ypeAeHo nrj qaeH 22 so
3axono'r :a cnopr.

BocnocraBeHr.tor cucreM H npaKca ce c[poBeAyBa on 2O7Z roA]rHa co AoHecyBa]be Ha
r.rlueHnre ro 3aKoHor 3a cnopr H 3axoHor:a nrpa Hacpe(a u :a6anHrtenrpH, AoKonKy ce
HanpaBH xpoHonouKa cnope46a aa ro4l.rHNre 2018-2021 ke ce yBLrAn AeKa HeMa HTKaKBI
oTCTanyBatt a Bo HaquHLrTe Ha peantr3r4parle Ha HaMefieTnTe cpegclrBa .

Bo aelor sa 4.1.2." lk> AoHt, cyrJarr,('ro Ha O4,ryxara'.la pacnpege.,r6a Ha cpe.qcrBa 4o IICO,
AMC npr.rcranyna KoH cxnyqyBaHre Ha AoroBopll co HCO. O4 ynNg oo rexcror Ha oBse

AoroBopH Kor,r

[pe3eHTr,rpaHH, yTBpAr.rBMe AeKa r.rcTl{Te He EyAaT

HU

AOnOJ.IHHTeIHTI

6ea

nu$opr',taqnr.r no

AreHqxja ra MnaAv v cnopr yn MaKeAoHrja 6p.18, tlanara ,[]aHl(06pauHapoB' 1000 C(onje, Peny6nvxa (eBepra MaxeAo8ria

Aqjencia per rini dhe sport Rr MaqedoniaNr SSPallati ,Panko Brashnarovll00 Shkup,Republika e Maqedoniseseveriul
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Bnaga ra Peny6arra Ceeepua MaKeAoExja Qeveria e I{r.publikas se Maq('donisir V('rior(,

Arenquia ea uaagu rr c[opr Agiencia pEr rini dhe sport

nouleA Ha KoHKperHHTe HaMeHr.r Ha oAo6peHnre cpeACTBa Bo oAHoc Ha HaMeHHTe Kor4 ce

HaBeAeHrr eo flporpaurlre, HaKo npr{ annuqupa}$ero oBr,re HCO rcoHxypllpaar co

KOHKpeTHu CnOpTCKt aKTI4BHOCTI,i r npOeKTH. 04 CnOla CTpaHa l,raKo COIJTaCHO qneH 24 oA

3axoHor 3a cnopr AMC raua o6npcxa Aa Bpunr KoHTpona HaA HaMeHCKoro KoprcreH,e Ha

cpeAcrBara oA craHa Ha HCO, He npeq 3npaH,ero Ha aKTrrBHocrrrTe Kon ce $nnaHcnpaar
co cpeAcTBa Ha AMC He oBo3MoxyBa oA Bpuelbe Ha eorKacHa KoHTpona Bo BpcKa co

HaMeHCKoro Kopr.rcreH,e Ha cpeACTBara.AMC Her'ra nponHrrjaHo cooABerHa $oprua ra

coApxHHa Ha OuHaHCHcKr.r Lr3Beurrai Ko, rpe6a ga ro n:pa6orynaaT HCO, npeKy Koi rie ce

H3BprXH [OBp3yBa]r,e Ha HaMeHCKOTO TpOIxeI5e Ha CpeACTBaTa CO 0HHaHCr.rCKr4Te

H3Be[lTaH r.r $r.rHaHCHcKa 4oryueuraqria
KaKo norBpAa Ha HaIIpaBeH]rre rporIIoqr4 u eQr.rrcacHa QuHaucucra KoHTpona"- nenyMHo

ce np[oa(a. Aenor 3a npe3eMa]r,e MepK]r 3a AononHyBa]6e Ha AoroBopr4re rou AMC rN
cKnyqyBa co HCO co oApeA6n 3a npeqn3,rparbe Ha HaMeHara Ha oAo6peHHre cpeAcrBa,

Mefyroa He ce npu$a(a :a6ereurxara/npenopaKara Aa ce n:pa6orat coo4uernlr o6pacqu
3a KoHTpona Ha HaMeHCKoro rpo[Je]r,e na ogo6penure cpeACTBa oA npuquHa IIITo raKBl
o6pacrlr noc'rojar lr ucrlrre ce np14MeHyBaar.

Bo 4e,ror 4.1.3., "Pacnpegen6ara Ha cpeAcrBara oA AaHoqaoro orrecHyBame ce BprJru oA

crpaHa Ha l-{eHrparHa KoMncHja Qoprrrnpana corracHo Ha qnen 14-r og 3aroHor 3a clopr,
KAKO i
Coneror :a cnopr. flp[roa:
Bo onoi qJreH He ce HaBeAeHr.r cooABerH[ I(pnTepr.ryMx u ycroBr.r xor-r rpe6a ga

r,, r4cnoJrHar HoMr,rHr4paHrre qirenoBr,r Ha oBaa KoMIrcHia. Co orleg Ha roa urro
Bo cocraBor Ha xourcuiara u Coneror 3a cnopr AeryMHo e nonoJlHer 14 co

nopaHeulHr,r cnoprucrl, KoH LrMaJre aHraxMaHr Bo cnoprcKrr x.ny6onu, a He

nocroiar raKBr,r Kpr,rrepuyMrr co KoLr Moxe Aa ce cnpeqr cyAupoT Ha HHTepecn

npeABnAeE co qrreHoBnTe 72 u 73 o4 3aroaot 3a cnpeqyBarbe na ropynqlrja I
cyAr4por Ha ,rHrepecrj, Aen oA HltB rrMaaT TeKoBHt{ aHIaxMaH Bo cnopTcKH
xry6oor Kor4 ro ocrBapyBaar npaBoro Ha ri3AaBalse nayuep.,.He ce not0a(a. uueuo
pacnpege:r6ara Ha cpeAcrBara oA AaHorrHo ocro6o4yparse HE ce spmu oA crpaHa lra
[-leHTpa,ruara KoMr.tcnia, pacnpegel6ara ce BpuH oA crpaHa Ha paKoBoAHoro ,rlqe Ha
opraHor Ha ApxaBHara yrrpaBa HaAnexeH 3a pa60rute og o6aacra Ha cnopror, no npe.qnof

Arenquja ra vna4u r,, cnopr yn.Ma(eAoNrla 6pJ8, fl,nara,naH(o6paulHapoo. 1000 t(oije, peny6nrxa Ceaepra Marelonr,,ja
Agiencia per rinidhe spo( Rr.Maqedonia N r 38 pallati 
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Braga aa Peny6anra Ceoepna Maregonxja

AreHqn;a aa uiragr r.r cnopr

cpeAcTBa

B}TChHATA HA

onpeAeneH14oT

oAHOC H Ha

Arerqr,rja ra unagra r.r cnopr

Agien(ia per rini dhe sport

co Bayqep KaKo L'

oAo6peHu cpeAc't rra npl4 IxTo Bo nOeAnHH AncqurrnHltx
(rpol lra ar'rrrBHlt cnoprHc'l e AncnponopquoHalrHo BHcol( Bo

aKTUBHTTTe CnOpTHCTH BO raa CnOpTCKa AHCqHnTUHa KaKO 14 BO

Yn Maxetroxnja 6p.38, llanara,flarxo6paulapos' l00C t(onje, Peny6nn(a teBepri M.{eAoHr,tia

Rr Maqedo0iaNr.lSPalL.li .Panko Brashnar0vl000 Shkup,Republika e Maqedonisesevpriul

Qeveria e Rcpublikas sai Maqedonisa Vcriore

Agiencia p6r rini dhe sport

Ha CoBeror 3a cnopr.'foa e ypegeuo Bo qreH 14_r og 3axouor 3a cnopr H [paBr,uH].lKor 3a
no6nHCKr4Te KBarrHTarlrBH, H KBaHTHTarr4BHr.t Kpr,rrepr.tyMr.r, KaAe urTo I_{eurpalHara
KoMr4cuia Bpu}t eBanyarlHja tr npoBepKa Ea npeArof_rrHcTara Ha cnopTcKr.t Kny6oBri H
aKTHBHH CnOpTI4CTt4. onoj cucreu Ha AOAenyBaH,e Ha Bayqep 3a KopucTerbe Ha cpeACTBaTa
oA AaHOqHO ocno6oAyBan e, ce npaKrlrKyBa oA caMoTo BoBeAyBarse Bo 2019 foAHHa
,AOKOnKy Ce n3Bprx, KoMnaparr,rBHa aHan,3a 3a rrepHoAor (e ce xoucrarnpa l4cr cl{creM
Ha BpeAHyBaH,e u npoqeHryanHa pacnpeAen6a Ha BayqepHre KaKo 3a Kny6()BLrre raKa 14 3a
cnoprHCTHre 14 HCO.

Bo ge.nor 4-1.3., "Carraoro paHt,parbe Ha HCO, c[op.r.cK[re Kny6oB].r ]l ,rHAHBHAyaJrHrrre
CTIOPTHCTH CE BPlxH BP3 OCHOBA HA IIPAB}INHHK 3A flO6INCKH KBAHTHTATUBHH I,I
KBaJI]TTaTUBHH Kp]rTeprryM]t 3a KopHCTeEe Ha cpeACTBaTa oA AaHOqHO
ocno6oAyBarLe, HaquHor Ha 6o4ynan e H paHrlrpan e KaKo u OopMara yt
coAp)xt Hara Ha 6aparsero 3a KoplrcreH,e Ha cpeAcrBara oA AaHoqHo
ocno6oAyBalrre, npu rxro paHrtiparrero ce Bprrrr4 Dp3 ocHoBa Ha 6oAyBaEe Koe e
cocraBeH Aen Ha Eapamero 3a Kopl4crebe Ha cpe,q,crBa oA AaHoqHo
ocro6ogyrarue no 3aroHor 3a AaHoK Ha 4o6uor<a. Ooof npaBrrnnuK AaBa
MOXHocTr,r 3a r43pa6orKa Ha paHf nlrcrH Ha 3arrHTepecupaHlrre cy6ieKTr4 3a
ocrBapyBarLe Ha npaBoro 3a AoAenynau,e Ha Bayqep, ueiytoa HeMa
[peABr{AeHO HaqHH Ha npecMeTKa Ha TOTIHI'IOT tr3HOC Ita cpeAcTBa KolI ce
AoAenyBaar Ha noeguuevun cy6jeKTrr. ,IlHCTI4re Ha aKrrBHl,t croprlrcrr4 ce lr3rorByBaar Bp3
OCH.BA HA PAHIN},'CTH AOCTAI]EHM OA CTPAHA HA HCO NPH ,uTO KOMHCI'JATA }i COBETOT 3A
crropr HeMaar Mo)KHocr Aa Bpuar AoAaBarbe Ha cnoprHCTH 3a Korl uMaar Nn$opuaqux
AEI(A r]OCTOH Mo)I(HoCT Aa I.IM 6uAe AoAeJreH Bayrl€p Ho oA Cy6,eKTHBHI.I rpuquH,l He
6N.ne 4el oA nHCTara AocraBeHa oA HCO. I(aro perylrar Ha oBa ce lanyna uoxxocr o4
Qanopraatrpan e Ha floeAr,rHr4 HC@,
CNOPTCKII KNY6OBI.T H AKTIBHH CNOPTIICTI,I BO AENOT HA BHCITHATA HA PACNPEACNEHI,I
cpeACTBa KaKo H 6pOjor ua cnoprucrH Kon ro ocrBapnne oBa [paBo.Co auarfi3a Ha ancra.ra
ua cy6jex'rn Kotr ro ocrBapr.rre oBa npaBo yrBp.quBMe: HeromqHocrll Bo onpeAe[yBar]ero
na .rpojor Ha cnoprr4cr[ I]o noeAr4H].r cnopr('Kl, Alrcqlnnr4Hlr Ha roi xM ce oAo6peHn

Ter/Te +189 (0)2 3119 628tmail . rr.rl il!d-l (l.v r( reb:tlf.am s.gov.mk
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Braga na Peny6nxKa CeBepHa MaKeAoHnia Qeveria e Republikas sir Maqcdonise Vcriorc

Arexqnia oa rana4rr H cnopr

oAHoc Ha Apyrr.r cnopTCKLt Auct\l/rrrrvrHu co noAonra rpaA r{}ria Ha ocrBapeH}.r
clropTcKr.r pe3ynTaTu tr MacoBHocT, a HCToTo ce oAHecyBa r{ 3a BrrcHHaTa Ha
cpeACTBaTa KOr4 l4M Ce AOAeneHr4, " - He Ce npH6a(a, He.[orr4r{HocT HEMA no
onpeAenyBa}seTo Ha 6poior Ha cIIopTncTH IIo noeAHHlt cnoprcKr.r ArrcqunnrrHH Ha Kor,r r.rM

ce onpeAenyBaar cpeACTBa co Bayqep. Toa e ype4eno Bo flpaBr.rnHr4KoT 3a flo6nucKH
KBaHTI4TaTHBHT4 H KBaJIlITaTr.rBHl,r KpI,ITepr4yMH 3a KOpxcTerbe Ha cpeACTBaTa OA AaHOqHO
ocno6oAyBaee (,Clyx6eH BecHr,rK Ha PCM" 6p. 5/22), za aKTr4BHLr cfloprr,rcrr.t Mr4Hr4MyM

6o4onu :a Kopr,rcreH,e Ha cpeAcrBa rro ocHoB Ha Bayr{ep e 48 6o4a. Bucusara Ha Bayqepor
Bo eAHa 0eAepaqria 3a aKTuBHr.t cnopTrrcrr4 3aBllcl, oA r,t3HocoT Ha 604()BHTe.

"co 3aKoHoT

yrBpAr{BMe

3a cnopT He ce npeAB[AeHu cTapocH]r orpaH]rqyBalr,a r npr,rroa
14 AeKa ce AoAeneHu Bayqepu Ha c[opT]rcTH oA MnaAr.tHCKI4Te

KaTeroplr14 Korr ce on0areHu n co flporparrlara :a cIIoprcKa HaAex" , e HeocHoBaHo rropaAr.t

rfaxror urro 3axoncrr.r npeqKl 3a KoprrcHr.rqnre Ha CnoprcKa HaAex Aa Kopr4crar
cpeACTBa oA AaHOqHO OCIO6OAyBarbe He nocToH I, ue e on$areun co HleAeH 3aKoH.

Bo geror 4.1.3.,"flpenopara -Paxono4crnoro Ha AMC Aa npe3eMe Mepxu tr:t(TrrBHocru:

Aa ce BocnocraBaT KpuTepuyMH 3a r436op Ha KplrTepIryMH 3a @r.ruaucuctta
noAAprrrKa, lrcr[Te Aa 6agar janno o6laneuu 3a AocraByBame Ha Baparce,ro ra
Kopr,rcreme Ha cpeAcrBa oA AaHor{Ho oclo6ogynarre oA crpaHa Ha cr,rre
3alrHTepec}IpaHn cnoprcKr,r cy6ieKTr.{ 6e: nHnoanr,rparre Ha HC@" e HeLacHa nDenopaKa 3a
roia e norpe6no AononHHTerHo ena60pHpau,e oA Baua crpaua .

Bo 4eror Ha npenopaKara "Pacnpe4e,r6ara Ha cpeAcrBara oA AanoqHo'r.o orecHlrBaH,e ce
BPIIII oA CTpaHa Ha
I-{eHrparua xor',rncuja $opr',rNpaHa co,racno Ha q.reH 14-r.o4 3arroHor 3a cnopr, KaKo u
coneror:a cnopr flpuroa: Bo rruoj u.nrlr He cc HaBeArHlr cooAoernr KplITepI4yMH r.r ycJroBt,
XOU TPC6A gA TU HCNOJIHAT HOMHHHPAHHTE q,IIEHOB,l HA OBAA KOM!IC},iA. CO OIJIEA IIA TOA lrlTO
Bo cocraror ua xolllrcuiara H C,seror 3a crlopr ,qeryMxo e ttoroJlHer L co
nopaneuHH crroprrrcru Kou HMa/,ro aHraxMaHH tso cnoprcKu rcay6oou, a He
nocroiar raKBLr l(pHrepHyMH co r(orr Moxe Aa ce cflpeqlr cyArapoT Ea I4HTepecH
npeA,HAeH cO rrreHoBr'rre 72 u 73 04 3axoHo'r 3a cflpeqyBalLe Ha Kopylrlr4ia r,r
cyAHpoT Ha HHTepecll, Aen oA HrrB r4MaaT TeKoBHlr aHra)r(Marru IJo Cnopl.cK,
x'ry60un KoH ro ocrBapyBaar npaBoro Ha H3Aa.arLe Bayqep." aerryrrno ce nonOar(a.

Atenquja u nnanu r,r cnopr Yn Mane6ouuja 6p 38, ,rlanard .fla!(o6paurHapoB. 1000 [(ofje. peny6nr(a 
LeBepHa MaKeAoNlridlglencia per rini dhe sport Rr Maqedoni.Nr.lSPallalr ,panko BrashnarovlO00 Shkup,nep,:Utina e llaqeAonistseVeriut

Ien/Te +JB9 (0)2l1l9.628Ernait :.,r G.ird.ns qi v r< mb:qr-ams4or.ml

Agiencia p6r rini dhe sport
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Bra4a ua Peny6anKa CeBeprra MaKeAonxia

Arenqnia :a uaa4H u cnopr Agiencia par rini dhe sport

l,IueHo, urvrai(u ro Bo npeABHA Qaxror 4,exa couracHo r{neH l4-r oA 3aKoHor 3a cnopr,
opraHor Ha ApxaBHara ynpaBa HaAne)KeH 3a pa6orHTe og o6racra Ha cnopror $opuupa
I{eHrpaluara KoMr.rcuia 3a eBanyaqnia Ha npeAnor Jl14crara, Koia ce cocrou oA
nperceAareJr H ltrecT qJreHa IIo flperrrror Ha BJrarraTa. Parconogcrnoro Ha AMC Moxe Aa
npe3eMe 4eicrnr.ria Aa npeAnoxH Kpr4repHyMlr u ycnoBr4 Kori Tpe6a Aa rr{ ncnonHaT
qreHoB[Te Ha onaa KoMHCnia, Ho cenaK Mopa Aa ce HanoMeHe AeKa KoHeqHHor H36op,
oAHocHo npeAno3r.rre 3a r.rJreHoBr{Te rH AaBa Baagara.
Bo o4uoc na us6rlpor Ha qJreHoBri Ha UeHTpanHara xouuclria r CoBeror 3a cnopr oA actreKT
Ha lrcnonHyBaEe Ha KpHTepr4yMLr co Kolr 6n ce cnpevna cyAr4por Ha uHTepecr [peABnAeH
co 3axonor 3a cnpeqyBalte Ha xopynqraia ,r cyAl,rpor Ha r.rHTepecr4 npn urro Aen oA Hr.rB

lrMaar reKoBHr4 aHraxMaun Bo cnoprcKt4 Kny6oB[ Kol.t fo ocrBapyBaar npaBoro Ha

u3AaBaEe Bayr{ep, caKaMe Aa noTeHqxpaMe AeKa Bo KoHKpeTHxTe cryqa qneHoBHre ce

u33eMar oA rrpaBoro Ha oAnyqyBame 3a Marr,rr{Hara $egepaqnja 14Jrrr cnoprcKu Kny6 Bo Koi
q,leHyBaaT rrJrH ce Ae, oA opfaHHTe Ha paKoBoAerr,e HnH yflpaByBarbe.

Bo qe,rocr ce cnoxyBaMe co KoHcTarar1Hjara AeKa Bo copa6orKa co Baagara u
HaA,'lexH Te ApxaBHr.r lrHcrrrryrlnr.r rpe6a 4a ce o6es6e4rl e(rr.rxacHa KBalrrlrraruBHa tl
KBaruTaTrrBHa KoHTpona Ha ,rcnrareHlrre cpeAcTBa oA AaHoqHo oc.no6ogyname, :a urro

AMC rlo 2O27 ropuua lrua go6ueHo corJracHocr sa npa6oryoarce Ha oBJIacreH peBr3op oA

crpaHa Ha MO , orKaKo Mecroro no AMC e rpaino 14cllpa3Hero no ocHoB Ha rreH3}{oH]'Ipa]be,

r,r 3a r,rcroTo o6 janen e ofnac, MefyToa HeMa nplriaBeHn KaHAr'IAarH.

Bo uefyrpeue AMC n:npuru npepacnpeAeJlyBalte Ha eAIIo nHtle oA CeKTop (:Ilopr Bt)

l4Hclrexqucxa cnyx(6a (npHnot' Peulestte 3a pacnopelyBabe Ha pa6orHo Mecro -Hnia3rl

E,rua'lrru, 6p.0q 249811 ott 14.12.2O21).

"llpenopaxa - Paxonogcrnoro Ha AMC Aa nPe3eMe Mepxtr rr akflBHocr[:

Aa ce H3BprxH npoMeHa Ha cllcTeMoT Ha HcrIJraTa I- cpencTBaTa Ilo oBoi ocrloB Aa 
',M

ce ncn.na(aar Ha cy6ieKrl4re oA crpaHa Ha ApxaBeH opraH:" ro flI)rda(aft,re ' Mefyroa

ArefLlvja la MnaA[ [ cnopr

Agjencia per rini dhe sPort

yn Ma(eAofriia 6p.38, llanara ,llaBKobpaulHapos' 1000 Cnonje, Peny6nr,lna CeBepHa Ma(eAoH ja

Rr MaqedoniaNr lsPallati ,Panko Brashnarovl000 Shkup,Republika e Maqedoniseseveriut

Iea/Iel.+389 (0) 2 1119'628tmail reb:rrr.ams.gov.mk

Qeveria e Ropublikats sat Maqedonisa Veriore

fl,ono,rHnrelHo, AMC uua lo6raeuo ul.rc.nen e oa AI(CI(, no Koe MrcJreure ln ce nocrarryBa ,

a no oAHoc Ha Mo)r(Hocra 3a npeKpuyBaH,e Ha ogpe46nre npeABHrqeEr,I so,tnei72u73og
3axouor 3a cnpeqyBarbe Ha Kopynquia , cyA!1por Ha HHTepecrd l.r HaqlHor Ha[ocraoyBalLe
(oo npunor xonu ja o4 oglouopor oa AI(CI( 11-1280 12 op\l).O?.2021rop\\



YtTW
Baaga na Perry6anKa CeBepHa MaKeAonnia

Arexrlnia ea urragrr u cnopr

Qeveria e lLepublikas sii l\4aqcdr)nisai V(.ri(,rc

Aglencia p€r rini dhe sport

lrcrHoT He 3aBr.rcH oA AMC, rpe6a Aa ce peuH oA cTpaHa Ha BnaAara.

Bo 4elor Ha 4.1.4. llpenopaxara qenocHo ce rrpu0at(a.

Bo 4eror Ha 4.1.5. flpenopaxara uenocHo ce npxda(a. a Hei3hHara nMnneMeHraqHia
3aBr4C4 oA MO roja oAo6pyBa cpeAcrBa, oAHocHo AaBa cof/racHocT 3a Bpa6oTyBan a 14

oAo6pyBa/AaBa [o3r4THBHo MHC]reH,e 3a roAr4trJHnor [JraH 3a Bpa6oryBaH,e oA crpaHa Ha

Munucrepc'roo :a r.rHdopnarr.rr{Ko o,,rrrrecrBo. l4aKo e no6apaua courac*ocr 3a

Bpa6oryBarbe Bo 14Hcnercqncro oAAeneHrre, oA McD go6neno e nerarr{BHo Mr{c4e}se (npr.rnor

oAroBop oA MO, 6p.04-1378 /2 ot\03.08.2022\

Bo 4eror 4.1.6." flpenopaxa- Paronoguoro nr4rle Ha AMC, so copa6orrca co Bra4ara ua
PCM no paMKr.rre MoxHocrnre Ha 6yqeror H ranaqrre"or Ha AMC, Aa 3arroqHe co
peanx3ar{fiia Ha
3axoHor 3a MJraA[HCKo yqecrBo !r MnaAuHcKn fiorrrruK, Bo .qenor Ha $nHaucupan ero
Ha MnaAr4HCKl,rre nor'lr.rrHKH " ue.nocgo ce npnoa(a ueiyroa uej:uHara rl,l n,reueuraqu ja
ranucu og 6yqercKr4re pecypo, xor.r ru ogo6pyna MO.

B.Ae;ror 4.1.7." Ilpenopaxa- Parruo4Horo n,qe Ha AMC Aa ia ucnfiTa Mo)r(Hoc.r.a 3a
noBTopHo aKTHBUpau,e ua Nrr$opMarrrqKHor cnoprcKl,r cr{creM I,t Aa ce 3anoqHe co rer(0r]Ho
alKypHparbe Ha 

'.oAarorr]rre 
Bo ]'rcrr.{or" aeayuxo ce non6a(a. xueno, uHQoprraalrrlKI{07

cnoprcKH crrcreM Hc e oo $yHxqnja o4 2017 rogurra, n He ce HanpaB[no HrrKaKoB o6nA:a
HeroBo aKrh,Hpau,e. [4axo Ao rorau ucrno:: (;yurqrotrrrpa, a uua u ,,flpanu,rHrn ra
opraH,{3HpaIIre, BoAelIJe I] yHarlpe,qyBaH,e ua I4HclroprurarrqKt{or cnoprcKq cllctelt no pM.,
(.,pnnor.6p.02.245512 o103.12.2015). Ioxa: :a Heuan e unr.rqujar,na :a eyHrqrr)H rrpa]LeroH axrnBlrpalbero e r HenornlruraHtror Aen Bo rlar<rypara ,,lApAHTl4pAM ILIIG

AreHU ja ra MIaAff cnopr yn.[4aKeAoH,rja 
6p ]8, ,!anar. .llaNx06paulHapoB. I000 t(ofje, peny6nr(a Leeepra l\y'arenorraja

Igiencia per rinl dhe spott R.MaqedonidNr JSP.lati .panko Brashnarovj000 shkup,nep'rltif. J Uaqeaonises"Verirrt
Ienllel +J89 (0) 2 Jll9,628Email: (jnia.:iaa.rs o.vm< a6b:fr.ams4or,nt

Bo 4enor 4.1.3 ." llpenopaxa -PaKoBoAcrBoro Ha AMC 4a npe3eMe MepKr H aKT]IBHocru:
ga ce n:uajge peureHr4e 3a aHanu3a ua QyHxquoHanHocra ,r axypuocra ua ue6

crpaHr.rre Ha HC<D H oA oHue HCO:a xon (e ce yrBpAar HeAocrarorln no ouoi 4er 4a ce

no6apa nruo HaAMnHyBarre Ha HCTHTe." AeJIyMHo ce c:roxyBaMe, co HanoMeHa Aera AMC,
oAHocHo [eHrpalHa, a rouncuja BpuH npoBepKa ganu HCtD rH HMaar o6janeHo no
3aKoHCKllor poK paHr -rrr4cruTe Ha cronre web crpanu.
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Braga na Peny6rura Ceoeprra Mare4onnla

Areuquia ra r,r:ragu H cnopr

Qeveria e Il(.publikiis sai Maqcdonisti V(,riore

Agiencia p€r rini dhe sport

M

Bo 4eaor 4.2.1 "Yrnp4eur.rre cocro,6lr He ce Bo corracHocr co oApeA6Hre Ha qneH 2l uA
3arouor 3a cMerKoBoACTBo 3a 6yuerHre n 6yqercKHre KopHCHl.tqH Lr qneH 31a oA
flpaauruurcor 3a cMerKoBoACTBo 3a 6yuerr4Te , 6yuercK,''r'e Kopr4cH,rq]r u npeArr3BHKyBa
HEMOXHOCT AA CE I,I3BPIXH YCOINACYBAH,E rrA COCTOI6ATA HA CPEACTBATA 14 HHBHHTE H3DOPI4

tlcKa)KaHu Bo AeroBHnre KHurr4 Lr Qarruvrara cocroi6a KaKo u pH3LrK oA HecooABerHo
Kopr4creH,e Ha iaBHHTe cpeAcrBa" He ce npx$a(a KaKo roqeH 3aKnyqoK,oA Apyra cTpaHa
AaAeHoro o6jacHyuan e rJo Haqpr r,r3Beuraior He ia AaBa roqHara cr,[.rKa 14 r.rH$oprularlr.ria
3a HHBeCTHqT4HTe KOH Ce 3aBpUeHH r.r npr4quHr4Te nopaAlr Kor4 r.rcTr4Te He ce npeAaAeH}r Bo
ynorpe6a, a noce6uo 4nara uarepuianuu o6ieKrLr - cnoprcKa cana yI0,1M u cnoprcKa ca,la
lUyro Opn:apr.r. I4ueHo,3a ABara c[oMeHarn o6lexrn nopaA]r excr€pH[ OaKTopx He cMe
Bo MoxHocr Aa ru [peAeAeMe o6ieKrrrre, Bo cnyqaior co tnopTcKa cana yKI4M
rrpHMaTenoT He e coflaceH Aa ce npr.rKnyqH Ha BoAoBo.qHa H eneKTplrr{Ha Mpe)Ka1? 3a Aa ce
go6ue rexunura cornacHocr, Ho r.r3a HCTr4or ce Bogr4 cyACKu cnop, oo cryvajor ua crloprcKa
cara lllyro Oplt:lap nocran(ara e 3arrpeHa ro Mnnncrepc.uloro 3a rpaHcnopr 14 BpcKr H

HCTHoT HeMo)r(e 4a go6lre rexHr.rqKa cornacHocr. Cueraue gexa xraautluxaqr.r jara rpe6a
Brrcrr4Hr4To u o6jerrunuo ga )a nprlxaxar cocTot6ara raxo u $axrure no rlcra co
cpe4crra'ra/ o6,eKrr.rre roj npecranyoaar uarepniaaxa craBKa Bo ErlaHcor Ha coctoj6a

Bo geru'r 4.2.2 ,,[penopara PaxonogureJlor Ha AMC ga nper]3eMe ar(T]{BnocrH
o/lloBopHtrre .rnrla Bo (MerKouoACTBo Aa uocnocrBara rle;rocHa H ToqHa (ruHaucHcra
rungeurlu)a Ha npuMerrure H r.r-JAaAenH uar-epuia.nr.r u cllreu HHBepTap" He ce nDxdar(a
nopaAr'r roa uiro so AMC lrMa r'rlttle Koe [JTo e 3aAonx(eH 3a AocraByBarbe/urgana tle ua

KaH r\a.Jraprrcr({ r.aarepuja.nH u cHTeH ulrBeHTaP ,! r{clorr) ,qocTaByBa nrrcTa:a u:gaaame. A
oKoJry uoAerr,e na uarpniaruo ( MerKoIroACrBo He ce npnda(a 6l,r4ej(e AMC ne pacnonara

co ro;reM o(reu rra croKa, oAHocIIo KOpIrcrH no'l porxyBaqKrr cpeACTBa 3a JrItqHa xHrnella tt
( HTOH I(aHt\anapt'tct<t't lttarepu ialt.

Arerqrja ra unapr r cnopr yn.Ma(eAoNuia 6p.18, flanara 'llarro6paunapoo' 1000 C(onie, Peny6nvxa (eBepNa MaxeAoN0ia

Aqjencia per rini dhe sport Rr I'laqedoniaNr.lsPall.ti ,Panko Brashnaro!1000 Shkup.Republika e M'qedoniseseVeriut

Ten/Te1 +189 (0) 2 1119 628Email: rcnta,:lt,iars ocv mi rcb:rrrams4rcv.ml

ycrlyfATA E 3ABPIIIEHA" oA rorauurrre HaAne)KHH nr.rqa (paKoBoAr,rre.nor Ha cexrrp
cnopr) :a onol uu$opuarr4qKr4 cnoprcK, cucreu. Meiyroa, AMC (e Ha[paBn Haflopr{ 3a
NOBTOPHO AKT}IBT{PArI,E UA I4UQOPUA'rUqK}IOT CIIOPTCKI,I CI'CTEM I' HEIOBO TEKOBHO
axypupalbe.

Bo geror Ha 4.1.8. flpenoparara uelocso ce noxOa(a
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Baa4a xa Perry6axra Ceaepxa Mare4oxnia Qeveria e llepublikis sd Maqedonisa Vcriorc

Arexquia ra xaa4H x c[opr Aglencia pEr rini dhe sport

Bo 4eror 4.3.2." lpenopaKa - PaKoBoAHTerror Ha AMC 4a rrpe3eMe MepKH H aKr].rBHocrH
3a:

HaBpeMeHoTo H r{enocHo AocTaByBarbe Ha HeonxoAHaTa suHaHcucxa goKyMeHTarln,a KaKo

AOKa3 3a HaMeHCKOTO r,r 3aKOHCKOTO KOpt{CTe}Le Ha OAO6peHHTe CpeACTBa; BOCnOCTaByBarse

Ha OyHKr{}rjara 3a orHaHcucKa KoHTpona Ha H3BeurraHTe Ha HCO KaKo 14 cooABerHo

KaApoBcKo eKHnlrpaBe Ha oBaa cnyx6a; AoHecyBalr,e Ha npaBunHr.rK co Koi (e ce yTBpAH

H3HOCOT H npoqeHToT Ha cpeACTBa

Koi Moxe Aa ce HCnJlaTLr no ocHoB Ha nJraTH r.r HaAoMecTor{H Ha paKoBoAH}.r H

aHfaxupaHu nrrl{a oA HCO; npa(ame Ha AoAeneHr4Te cpeAcrBa oA cHTe HC(D rcai rcol ce

KoHCTaTnpaHr.r npeKpuJyBaH,a Ha ogpe46ure ua cKnyqeHHTe AofoBopr,l oKony 3aKoHCKoTO H

HaMeHCKoTo KOpHCTerse Ha cpeAcrBara; pacnpeAen6aTa Ha cpeACTBa 3a noAAptrjKa Ha

npoeKTH 3a poAoBa eAHaKBOCT yqeCTBO Ha XeHaTa BO CnOpTOT Aa Ce BpUrH CorracHo
yTBpAeHHre HaMeHH Bo rrporpaMara".

I(ou'rpolHara Qyur<qnia Bo AMC 3a noAHeceHHTe rluHaHcucrn H3Bellrralr oA HCO u
Hei3uHara HeoyHKqfloHanHocr npercraByna pearHocr no CeKTopor cnopr }l o4geaerurero
3a r,HCIeKTIHCKI HaA3op. Bo cyuruHa, KoHrpoJrHaTa SyHrqria co roAraHr.r Ha3a,q 6]rna
orcyrHa. [lopagu rarooro orcycrBoro Ha rp].rxa 3a oBaa npropr-rrerHa 4eiHocr Bo ceKTOpor
CNOPT H Og4CICHUCTO 3A UHCNEKIIHCK}I HAA3OP CE CNYqYBAAT NPOTUB3AKOHCKU !I
HEAO38OJIEHX AKTI,IBHOCTI,I OA CTPAHA HA HCO. AOKA3 3A CIIOMEHATOTO CE HEKONI(Y OTBOPEH},I

c'lyqaH Bo HaAnexHI'I HHcrlrryqt|H Ko14 HMaar HaoAtl, r, 3a Ko]r ce rroKpeHarrl nocranKLI npeA
CooCABeTHHTe fiHcTuTy\uv vt Toa 3a Kopr.rCTeEerO Ha CpeAcTBa op\2017 u 2018 ro4r,lHa.
oaue Qarrn Moxar Aa ce npoBepar H Aa ce norBp,qr4 co npoBepKa H o6pa6orKa Ha
rll.ruaHcucrcrre H3Be[rraH floAHeceH14 oA HCcD ra nperxoAuUre roAr{H}.r.

Bo geror Ha npenopaKara 3a BocnocraByBaH,e fla oI,tHaHCHCKa KoHTpora Ha H38eu.rraure
sa HC.D oA crpaHa Ha l4ncnercqucrara 14 peBr,r3opcrara clyx6a ce npndalta. u 3a r4crara
:aegHo co MrD (e ce HanpaBar Hanopu :a o6e:6eAyBa* e Ha crpyqeH Karqap.

CorlacHo 3aKoHCKHTe oApeg6r.r, (e ce HanpaBar Hanopu 3a AoHecyBalre Ha npaB,r'r4& co
roj (e ce yrnp4u 143Hocor H npoqeHTor no ocHoB Ha nrraTl,! u HaAoMecroqr Ha pa*oBoAH,.Te
u aHraxrlpaHl Jrnqa no HC<D.

AreHq,rja ta Mnat, , cnopr yn.Ma

Agjencia per rini dhe spo( Rr Ma

Ien/Te +389 (0)2 1119 628tmail

(eAoHuja 6p.38, Tlanara ,[arroEpau:napoe' 1000 Cronje, peny6nyxa 
CeEepHa Ma(eAoHyja

rqedoniaNr.lSpallati,panko Brashnarovl000 Shkup,Republika e MaqedoniseseVeriut
reb:wrl.ams.gov.ml
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Bnaga na Peny6anKa CeBepHa MaKeAoHr,tia

Agiencia per rini dhe sport

,(orcorxy 6r.r4ar roncrarupaHr.r npeKpuyBaE a Ha oApeA6 re oA cKny.reHrlre AororJopx
nouery AMC u HCcD co cl!rypHocr (e 6r.r4ar aKrHBrrpaHH MepKu Bo 3aBrcHocr oA
HHTeH3r,rTeToT Ha npeKplxyBalbaTa , oAHocHO nOBpaT Ha OAO6peHLrTe CpeACTBa .

Bo upcxa co npenopaKara:a pacnpegel6ara Ha cpeAcTBara 3a [oAAptrrKa Ha npoeKTn 3a
poAoBa eAHaKBoCT ,t yqecrBo Ha )KeHara Bo cnopror He ce c.,roxyBaMe. 6rageikr.r lrcroro ce
Bprrn cornacHo [lporpauara.

Bo geaor 4.3.3 "o4ronopnoro nHqe Ha AMC Aa BocrrocraBH KoHrporeH cucren xoi (e
o6e:6e4rl HcnJrara Ha HaAoMecror-luTe Aa ce BprrrH caMo Ha aKTr.rBHn cnoprucTr,r.,, He ce
non0ar(a, nopaAr4 Toa rrrro KoHTpoJleH cr{creM e o6e:6e4eu, co norn}rrxyBaH,e na,[oronop
co cnoprr,rcror, Bo vneu 3 ce ype4euu o6npcrcure r 3aAonxeHr.t,ara Ha cnoprl4cror co craryc
cnopTCKa HaAex H Kop}rcHnK Ha npaBo Ha MeceqeH HaAoMecToK.

Bo 4e,ror 4.3.3 "Bo reKor Ha 2O21 roguua oA crpaHa na Coreror 3a cnopr og6ueHa e
anaunaqu jara xola e 4ocraneua og Oy46alcxara Se4epaqr.ria ua MaxegoHr,ria nonr.rryna jftr.r

ce Ha ycorraceHocr ua Craryror na OOM co 3arcoHor 3a cnopr nopaAl,t txro He e I43Dpt[eHa
r4cnrrara Ha cfloprcKn cruneHAr.ru - Cnoprcra HaAex 3a MnaAUre Qy46arepu. Osaa o4ayra
Ha CoBeror 3a crropr HeMa npaBeH ocHoB Hury Bo 3aroHor aa cnopr HHTy Bo noA3aKoHcK[Te
aKTU OAHO(HO tr(TaTa e qenocHo HeocHoBaHa co ofneA Ha Toa urTo npaBoTo 3a oBaa
cruneu4uia ce creKHyBa Bp3 ocHoB Ha nocrr4marlt pe3ynraru npn uro eBeHTyarHltre
npaBHxTe cnopoBH rrlery AMC u HCcD se ce cnoMeHaTr,t KaKo eAeH oA KpHTepnyMHTe 3a
ocruapyBaH,e Ha HCToro. I(axo pe:yarar Ha HaileAeHoro AMC seocHonaHo ,a orQpnr.rna
auuraqlrjara AocraBeHa o4 (DOM u rt- oHeBo3Moxlrra MraAr{re $yg6aaepn ro
ocrBapyBan e Ha cBoero 3aKoHCKo npano." -uelvuno ce noudar(a, 14treHo, no gonorrHraTerHo

KoHcyJrrr.rpaH,e, ce yBaxu annnKaquiara sa @yg6aacxara $egepaqnja na Marcegourja :a
Cn<rprcra Ha4ex 2a2022 rognua u ncrara t(e 6xge ucnaa,rena. CornacHo 3atxoHor 3a cnopr,
Ype46ara 3a ycnoBHTe, KpHrepHyMHre 14 HaqHEor Ha AoAerryBarr,e Ha Ka?empuia cnoprl.rcr

- Cnoprcra HaAex (Cnyx6eH BecHr4K Ha Peny6rrraMaKeAou[ia 6p.177 /08 n lO7lL2\ u
flpannanr.rxor :a KpHrepHyMLrre !, BoAerse Ha nocranKara 3a ,q,oAeryBare lr onPegerryBag,e

Ha roAHttrHuor 6poi ua xaret opH3HpaHH ( noprr{cru Bo Kareropuja'ra cnoprttcr - Cnoprtxa
Ha4ex, HCO Bo 3aKoHcKllor poK AocraByBaar:
. r.t3Beu rai,
. o6paseq 3a CJreAeEe Ha CnopTCKo TexHHttKUTe pe3ynTaTrl Ha MnaAItTe CnopTllcTl,l

no rareropuiara

Areaquja I r,,rnaAu u cnopr Yn Maxenoxnja 6p 38. llanara .flat(o6pauupoa' 1000 cnonie. Peny6nrxa Ieeepna Marenoxraja

Agjencia per rini dhe sport Rr.M.qedoniaNr SSPallati ,Panko Bra5hnarovl000 Shkup,Republika e Maqedoniseseveriu

Ten/Iel.+lB9 (0)2 1119'628Email: ronLa.trA.ms oov rnk reb:E an5,goy'mk

Qeveria e Republikits sE Maqedoniso Vcriore

Arexquia ra uaag{ rl cnopr



itLg
Baaga Ha Peny6nxra Cerepna Maregouxia Qeveria e Republikis sii Maqcdonisi Vcriore

Arenqnia ea uaagH r.r cnopr Aglencia p6r tini dhe sport

HaUpr-usneruraior oA oatacrennor tozcaaen penuzoo u loxa.ropcxa c*terxa 785 55

Arerqr,rja ]a uragr, r cnopr yn Ma(eAorxia 6p.18, ,!snar. ,naNxo6pautHapoB. 1000 C(onje. peny6nr(. CesepHa MaKeAorrja
agjenri' per rini dhe sport Rr'Maqedoni.Nr.rBparati .panko Brashnarovl000 shkup,Repubrika I Maqedonistseveriut
Teallel+189 (0)2 Jll9 628Email: ccnrerriaan soovmi rlb:lrraos4o.ml

cnoprlrcr - Cnoprcra nagex Bo neprloAor Cenrervrnpr,r-jyun Bo reKoBHara roA]lHa,
. annnKarIH,a
. paHf ,lncra Ha Haiyc[euHr4Te MnaAH cnoprrcrr4, KaKo MoxHH KaHAI4AaTH 3a

AoAenyBalbe Ha rareropnjara cnoprucr - Cnoprcra nagex,
. OAnyKa oA HCrD:a panrrparre,
. Kpnrepr.ryr,rH Bp3 Kor{ e r,r3BprxeHo pauruparbero (npanu.nHur lrrr 4pyr axr) no

nruraHa r,r eneKTpoHCKa Bep3uja Ao AreHI4raiara 3a MnaAlr H cnopr r.r trcrr.rre ftt
o6jaoyna ua cnoiara ne6 crpana.

Ce npnOarta noenooaxara aenynno, Bo Aenor Aa ce npoMeHar AoroBopure Korr ce

cKnyqyBaar co aHraxlrpaHrrre nrrqa Bo HacoKa xoia (e o6e:6egx cr.trypHocr ao BpcKa co
BEcHHara Ha rBpAersara 3a HI,rBHnor aHraxMaH, li3BprleHu l4cnlarl,!, raxo u pa6orHure
3aAaqr, t.t BpeMerpaerlero Ha trcr].ror. IlpoerrHara eA[Hr,rqa Aa fiocaertl cooABerHo
BHr,rMaHrre Ha AoKyMeHTHpar*,ero Ha H3BprxeHr4Te Ha6agKx Bo HacoKa Ha norBpAyBaM Ha
BHCTHHrrocra Ir o6jerT nnuocra Ha Ir38prxeHHTe ECrrrarlr.

cnopeg uraclerre Ha peBH3opor ce cornacyBaMe co craBKa 41.1 no npcr<a co BHecyBarre Ha
r.r3Beurrau aa pealN:aqrjara ua pa6orHure 3a,qonxeHr.ria KaKo M 3a BpeMerpaeH,ero Ha
aHfaxMaHor co r{en Aa ce onpaBAaHH HcnnareH[Te cpeAcrBa. ona e se(e u npr.rQareuo n
HMrIJreMeHT[.rpaHo Bo TeKoT Ha HUnleueuraqnia Ha [poeKToT BO 2022 roguua.

Bo npcra co AoKyMeHrar{uiara ua qeHara Ha noeAr{HeqHETe apr,K,rx sa6aseHn sa
norpe6rre Ha rrpoeKTHara eAHHrrr{a, He ce cofrlacvBaMe. 4eKa ypeAHo He noKaxyBaar
[oeAr{Her{Hl.t qeHH, oAHOCH0 BO TeHAepcKaTa Ao(yMeHTar]Hja HMa AOKyMeHT XpCreH BoQ
(npe:eueH o4 rlPAf IPABUIATA) roj rovHo HaBeAyBa floeAxHeqHa r{ qenoKylHa qeHa Ha
c14Te apT14Kn14.

Bo opcra co HCnparH[r{H r'r HHBHara coApxr4,a 3a norBpAeH fiorn,,c oA oa,racne'o n,,qe oA
npoeKTHara eAr'rH}'rqa 3a rr3BpureH npHeM Ha croKara ce cofracyBaue. a r4croBpeMeHo ce
uMnJreMeHrr.rpaHt,l Bo reKor Ha osaa rognaa 2022.
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Braga na Peny6lxKa CeBepHa MaKeAoHnia

Arenrluja:a una4H u cIopr

Qeveria e Rt,publikOs sai Maqedonisai V(,riore

Agiencia pEr rini dhe sport

!r3roTByBaIleTo Ha KOHeqHr.roT 143BeUITai Ha oBnacTeHrroT .[DxaBeH DeBr.t3op.

Itopucreuu xparenxu:
AMC-AreHquia :a MraAH r.{ cnopr
HCO-HaquoxalxH cnoprcK[, Qeqeparlr.ru

flKCI( - llpxar;Ha KoM14cria 3a cnpeuyaarae Ha xopynquia
MrD- MuxncrepcrRo :a $xnancur
OOM - rDyg6arcr<a Segepaqa ja Ha MaKeAoHt-r ja

' drr.r.r-i
.kA,
Ar.A

\
$

Arehqvla la $naA[ [ cnopl Yn.Maxelonuja 6p.38, tlanara ,flarxobpauxapoe' 1000 C(onie Deny6n'(a Ceeepxa Mate4orria

Agjencia per rini dhe sport Rr MdqedoniaNrlSPallati ,Panko Bra!hnarov1000 shkup,Republika e Maqedoniseseveriut
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