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Предмет:  СООПШТЕНИЕ 

Во согласност со заклучоците од Изборното собрание на ОФМ одржано на 11-

ти јули во Штип, а заради најпрецизно утврдување на финанскиското работење 

на Федерацијата, ги информираме клубовите и јавноста дека Извршниот одбор 

на својaта прва седница одржана на 21.07.2020 во Скопје го разгледа новиот 

финансиски извештај за 2019, а воедно започна процедура за надворешна 

ревизија, впрочем како што тоа беше случај и во минатите години, без ниту 

еден исклучок! Покрај ревизорската куќа РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје, која е 

рангирана на шесто место во светски рамки според International Accounting 

Bulletin (IAB) – најрелевентно тело за рангирање компании во финанскиски 

сектор, Федерацијата реши да ангажира уште една надворешна ревизорска 

куќа, Ековис Аудит Македонија ДОО - Скопје, со цел да биде изготвен детален 

финансиски извештај. Нејзината ревизорска постапка е во завршна фаза, така 

што во текот на септември ќе биде свикано Собрание на ОФМ на коешто ќе 

бидат расчистени сите дилеми околу финансиското работење во претходниот 

период. Почитувајќи ги одредбите од Статутот, за да може делегатите - 

претставници на клубовите да се подготват соодветно, Федерацијата 

навремено ќе ги достави сите документи во врска со двојната ревизија. Со тоа, 

сите заинтересирани најтранспарентно ќе бидат запознати со финансиските 

аспекти од работата на ОФМ.  

Истовремено, потсетуваме дека уште на Изборното собрание во Штип 

предложивме донесување нов Статут, којшто ќе биде во согласност со духот на 

новото време и ќе биде правен извор за најновите акти и правилници за работа 

на Федерацијата и на клубовите, како и за организирање на натпреварувањата. 

Уште на тоа Собрание до делегатите беше доставен предлог Статут, а 

заеднички донесовме заклучок клубовите писмено да достават забелешки 

коишто би станале составен дел од Статутот за којшто ќе гласаме. За жал, 

досега тоа го направи само еден клуб, а неми останаа оние што во јавноста 

изнесуваат дезинформации на повеќе теми во врска со ОФМ, како што тоа 

тенденциозно постојано го прави ОК Вардар, водејќи се од сопствени, 

тесногради интереси заради покривање на слабостите во своето работење, а 

притоа нанесувајќи штета на македонската одбојка. Со жалење можеме да 

констатираме дека ОК Вардар очигледно не извлекол никаква поука од 

случајот во февруари годинава кога поради неисполнети финански обврски кон 

ФИВБ, добивме опомена пред суспензија на целата македонска 

репрезентативна и клупска одбојка, па ОФМ беше принудена да го покрие 
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неодговорното финансиско работење на ОК Вардар, а со тоа да овозможи 

непречено одвивање на сите клупски и репрезентативни активности. Се 

надеваме дека раководството на ОК Вардар ја научи лекцијата од тој настан со 

којшто ја деградираше македонската одбојка и ја извалка црвено-црната боја, 

па овој пат навреме ќе ги плати обврските кон ЦЕВ за ланскиот настап во 

европските купови, за да може да учествува на меѓународна сцена во 

претстојната сезона. Два срама од ОК Вардар за една календарска година би 

биле премногу, дури и знаејќи од кого се и зошто се. За угледот на 

македонската одбојка би требало да се грижиме сите!  

Токму затоа убедени сме дека двојната ревизија за финансиското работење, 

како и донесувањето нов Статут на претстојното Собрание, ќе бидат цврста 

основа за да продолжиме во остварувањето на нашите цели, а во прв ред тоа е 

пласманот на сениорите на Европското првенство 2021, како и создавање 

женска репрезентација за учество на Европското првенство за одбојкарки до 19 

години, чијшто организатор ќе биде ОФМ. Довербата од ЦЕВ овој настан да се 

одржи кај нас, не беше стекната со пласирање дезинформации, со подли 

конструкции и со гледање во туѓиот, пред да се среди сопствениот двор. 

Напротив, со макотрпна работа, со домаќинско располагање со средствата и со 

постојана грижа за реномето на сите нас. Искрено посакуваме така да 

функционираат сите членови на македонското одбојкарско семејство.  

 

Спортски поздрав, 

 

Петар Јовановски 

Претседател на ОФМ                                                                    Скопје, 27.08.2020 

 


