ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА
ЗА 2012 ГОДИНА

Советот за радиодифузија согласно законските надлежности кои
произлегуваат од Законот за радиодифузната дејност (Сл весник на РМ
бр.100/05) и согласно усвоениот план за работа за 2012 година го донесе
приложениот финансиски план.
Во прилог Ви го доставуваме Годишниот финансиски план за 2012
година и образложение за висината на планираните приходи и расходи.
А Планирани расходи
Вкупно предвидени расходи со Годишниот финансиски план на
Советот за радиодифузија за 2012 година изнесуваат 80.177.232,00
денари.
Расходна ставка 400-Потрошени материјали
Планираните финансиски средства се наменети за набавка на
канцелариски материјали, за набавка на гориво и мазива, други потребни
материјали, ситен инвентар, резервни делови и за потрошена вода и
плаќање на комунална хигиена..
Вкупно планираниот износ износ е 1.844.000,00 денари.
Расходна ставка 401-Потрошена енергија
Планираните финансиски средства се наменети за наплата на
електрична енергија и топлинска енергија. Висината на планираните
средства е определена врз основа на просторот кој го поседуваме под
закуп како и предвидените зголемувања на цените на наведените услуги.
Вкупно планираниот износ е 1.875.480,00 денари.
Расходна ставка 402-Инвестиционо одржување на средствата
Предвидени се средства за редовно одржување и сервисирање на
софтверската и хардверската опрема,за одржување на аудио, Тв и видео
уредите-опрема за мониторинг на програмите, одржување на леките
коли. и за интервенција на деовниот простор.
Вкупно се планирани средства во износ од 2.366,000,00 денари.
Расходна ставка 403-Други услуги
Предвидени се средства за одржување на работните простории
копирање и печатарски услуги.
Вкупниот износ на планираните средства изнесува 460.000,00
денари.
Расходна ставка 404-Превозно транспортни услуги
Планираниот износ е за мобилна и фиксна телефонија, поштенски
трошоци и останати транспортни услуги.

Вкупниот предвиден износ на овие трошоци изнесува 1.990.000,00
денари.
Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација
Вкупно предвидениот износ на
650.000,00 денари

наведените трошоци изнесува

Расходна ставка 408-Наемнини
Вкупно предвидени средства изнесуваат 7.360.000,00 денари и се
намените за плаќање на наемнина за деловен простор во кој е сместен
Советот за радиодифузија, како и изнајмување на простор и опрема за
организација на семинари и работилници.
Расходна ставка 409-Други материјални расходи
Вкупно планираните расходи на наведената позиција изнесуваат
735.000,00 денари. Планираните средства се наменети за набавка на
стручна литература, списанија и весници, за судски и административни
такси, за учество на семинари и технички преглед при регистрација на
моторни возила..
Расходна ставка 410-Провизија за платен промет
За провизија за платен промет и банкарска провизија вкупно се
предвидени средства во износ од 130.000,00 денари.
Расходна ставка 412-Премии за осигурување
Планирани средства во расходната ставка премии за осигурување
се однесуваат на средства наменети за осигурување на опрема,
осигурување на возила и за осигурување на деловниот објект.
Вкупно предвидениот износ на наведените трошоци изнесува
250.000,00 денари
Расходна ставка 413- Дневници за службени патувања и патни трошоци
На овие расходни ставки се планираните трошоци во врска со
предвидените патувања во земјата и странство
Вкупно планираниот износ изнесува 2.870.000,00 денари.
Расходна ставка 414-Надомест на трошоци на вработени
На наведената расходна ставка се планирани средства за исплати
на надоместок за одвоен и живот, јубилејни награди и други надоместоци
за вработените во вкупен износ од 331.000,00 денари.
Расходна ставка 416-Членарини

Вкупно предвидениот износ од 220.000,00 денари е наменет за
плаќање на годишна членарина на Советот за радиодифузија во ЕПРА
(Европска платформа на регулаторни тела) и во медитеранската
асоцијација.
Расходна ставка 417-Интелектуални и други услуги
Во оваа група се предвидени средства за ангажирање на лица
преку Агенција за вработување, за технички прием на реализираните
проектите од јавен интерес, за ангажирање на експерти, ,адвокатски
услуги,тим билдиг (обуки) и стручно усовршување на вработените,како и
средства за истражување во врска со радиодифузната дејност и
истражувања во врска со проектот Дигит ТВ, финасиран од средства од
ИПА фондовите .
Вкупниот износ на предвидените средства за наведените расходи
изнесува 8.455.000.000,00 денари.
Расходна ставка 418-Останати други расходи
Предвидени средства се наменети за ангажирање на надворешна
ревизија, за државна ревизија , за систематски прегледи на вработените,
за интернет и хостирање, за службени огласи и други трошоци.
Вкупниот износ на планираните средства изнесува 1.970.000,00
денари.
Расходна ставка 420-Средства за посебни намени
Предвидени средства во износ од 2.800.000,00 денари се наменети за национално кофинансирање на проект ИПА -2009 год, компонента
1, кој Советот за радиодифузија го има добиено во соработка со Агенцијата за електронски комуникации.
Расходна ставка 441-Средства за опрема
На наведената расходна ставка се планирани средства за набавка
на информатичка опрема, набавка на друга канцелариска опрема и
набавка на мебел.
Вкупниот предвиден износ е 1.315.000,00 денари
Расходна ставка 442-Други капитални средства
Планирани се средства за набаки на софтвери во вкупен износ од
1.200.000,00 денари.
Расходна ставка 460-Вкалкулирани плати
На расходна ставка се планирани нето плати и надомести од плати за 15 членови на Советот, за постојните вработени во Советот, за три

апанажи за членови на Советот кои им е изминат мандатот и за
планирани нови вработувања.
Исто така се планирани средства за исплата на персонален данок
и придонеси од плата за пресметаниот нето износ на платите.
Вкупниот предвиден износ на наведените расходи изнесува
43.296.252,00 денари.

Б Планирани приходи
Вкупно планираните приходи во Годишниот финански план за
2011 година изнесуваат 80.117.232,00 денари и тоа:
-

-

Планиран приход од од радиодифузната такса 15.699.500,00
денари.
Планиран приход од 41.075.108,00 од надоместокот за дозволи
за вршење на радиодифузна дејност за терестеријално и
сателитско емитување на програма ;
Планиран приход од камати од 4.000.000,00 денари за 2012
година;
Приход од средствата од ИПА програма на износ од
2.485.000,00 денари;
Пренесени средства од изминатата година во износ од
16.917.624,00 денари.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2012 ГОДИНА
А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
Подставка

Расходи
Вкупно расходи

400
400002
400003
400100
400300
400500
400700
400900
401
401000
401100
402
402010
402020
402030
402040
402050
403
403200
403400
404
404500
404600
404900
405
405000
408
408000
408100
408500
409
409000
409100
409200
409300
409500
410
410100
410200
412
412100
412200
413
413000
413100
413200
413300

Потрошени материјали
Ситен инвентар во употреба
Униформи обувки
Потрошено гориво,мазиво и сл.
Потрошени канцелариски материјали
Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.
Потрошени други материјали и суровини
Потрошени резеврни делови
Потрошена енергија
Потрошена електрична енергија
Потрошена топлинска енергија
Инвестиционо одржување на средствата
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и
софтвер
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема
Поправка одржување на градежни објекти
Други услуги
Услуги за одржување на работни и др. простории
Печатарски услуги
Превозни транспортни услуги
Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)
Телефонски давачки,давачки за тел. и слично
Други давачки за превозни услуги
Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација
Издатоци за репрезентација
Наемнини
Наемнина за користење градежни објекти
Наемнина за користење опрема
Останати видови наемнини
Други материјални расходи
Судски и административни такси
Издатоци за стручна литература
Расходи за учество на семинар,советување и сл,
Расходи за регистрација на моторни возила
Расходи за одржување на конгреси
Провизија за платен промет
Провизија за платен промет
Банкарска провизија
Премии за осигурување
Премии за осигурување недвижности и права
Премии за осигурување на моторни возила
Дневници за службени патувања и патни трошоци
Дневница за службени патувања во земјата
Дневница за службени патувања во странство
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство

Планирани
средства
80. 117.232,00
1.844.000,00
80.000,00
120.000,00
600.000,00
420.000,00
224.000,00
250.000,00
150.000,00
1.875.480,00
852.480,00
1.023.000,00
2.366.000,00
450.000,00
30.000,00
876.000,00
660.000,00
350.000,00
460.000,00
60.000,00
400.000,00
1.990.000,00
450.000,00
1.500.000,00
40.000,00
650.000,00
650.000,00
7.360.000,00
7.200.000,00
60.000,00
100.000,00
735.000,00
200.000,00
340.000,00
80.000,00
55.000,00
60.000,00
130.000,00
80.000,00
50.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
2.870.000,00
50.000,00
400.000,00
120,000,00
950.000,00

413400
413500
413720
414
414300
414800
414900
416
416300
416400
417
417100
417400
417700
417800
418
418800
42
420300
441
441000
441200
441500
442
442100
460
460000
460200
460300
460310
460320
460330

Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.
Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство
Др.надом.во врска со служ.пат. во странство
Надоместоци на трошоци на работници и граѓани
Надомест за одвоен живот
Јубилејни награди
Други надоместоци
Членарини
Членарини на меѓународни и други организации
Други видови членарини
Интелектуални и други услуги
Договорни услуги
Адвокатски услуги
Други лични и интелектуални услуги
Други неспомнати услуги-истражување
Останати други расходи
Други расходи
Средства за посебни намени
Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект
Други капитални средства
Купување-набавка на намештај
Купување-набавка на машини,уреди,инструменти
Купување-набавка на друга опрема
Други капитални средства
Откуп на патенти,лиценци и други права
Вкалкулирани плати
Нето плати и надомести на плати
Персонален данок на плати и надомест на плати
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување
Придонес за вработување
Придонес за здравствено осигурување
Придонес за професионално заболување

450.000,00
800.000,00
100.000,00
331.000,00
156.000,00
75.000,00
100.000,00
220.000,00
200.000,00
20.000,00
8.455.000,00
1.915.000,00
120.000,00
1.670.000,00
4.750.000,00
1.970.000,00
1.970.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
1.315.000,00
500.000,00
450.000,00
365.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
43.296.252,00
28.959.953,00
2.646.312,00
7.793.325,00
519.555,00
3.160.626,00
216.481,00

Б ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
Ставка

Приходи
Планиран приход за финансирање од радиодифузна
такса
Планирани приходи од дозволи
Планиран приход од камати од тековната година
Други приходи –Ипа програма
Пренесен приход од минати години
Вкупно

Планирани
средства
15.699.500,00
41.075.108,00
4.000.000,00
2.485.000,00
16.917.624,00
80.117.232,00

ОБЈАСНУВАЊЕ-СООДНОС ПЛАНИРАНО 2011 ПОТРОШЕНО 2011 И
ПЛАНИРАНО ЗА 2012 ГОДИНА

Во прилог Ви доставуваме појаснување на реализираните трошоци, како и
остварените приходи со споредбена анализа на реализираниот во однос на
планираниот износ за 2011 година, како и планираните приходи и расходи за 2012
година.
Врз основа на соодносот на вкупно планирано со реално оствареното може
да се заклучи дека реализираните расходи се во помала висина од вкупно
остварените приходи во 2011 година. Исто така реализираните расходи се во
рамките на планираните износи, или пак во помал обем од планираниот износ.
Најголеми отстапувања во однос на планираното и реализираното во 2011
година има на следните позиции:
- на расходните ставки од групата потрошени материјали (400) се
планирани средства во износ од 1.820.000,00 а вкупно се потрошени 1.113.779,00
денари бидејќи дел од планираните позиции не се реализирани;
- на расходните ставки од групата (402) инвестиционо одржување на
средствата планираниот износ е 2.190.209,00 а вкупно се потрошени 535.973,00
денари бидејќи дел од планираните позиции не се реализирани;
-на расходните ставки од групата (413) дневници за службени патувања во
земјата и странство имаме планиран износ од 2.641.840,00 денари, а вкупно се
потрошени 1.688.375,00 денари;
- на расходната ставка Интелектуални и други услуги (417) беа планирани
средства во износ од 6.487.000,00 денари , а се реализирани за наведената
намена 4.707.505,00 денари Остапувањето во најголем дел се должи на некои
истражувања кои се во врска со спроведување на проектоѕ Дигит ТВ-ИПА
компонента 2 кои наместо во 2011 година ќе се реализираат во 2012 година.;
-на расходна ставка од групата (42) средства за посебни намени се
планирани средства во износ од 2.800.000,00 денари, кои воопшто не се
исплатени. Овие средства преставуваат национално кофинансирање на проектот
ИПА ТАИБ 2009;
- на расходните ставки Вкалкулирани плати (460) наместо планираниот
износ од 37.034.316,00 денари се потрошени средства во износ 32.849.367,00
денари од причина што дел од планираните средства во Финасискиот план на
Советот за 2011 година се книжени на друга позиција и тоа на позицијата 414900
во износ од 1.353.999,00 денари. Исто така не се реализирани ниту планираните
вработувања за 2011 година.
Финансискиот план за 2012 година изнесува 80.177.232,00 денари. Ако се
спореди со панираниот износ за 2011 година, износот на планирани средства е во
повисок обем.
Висината на планираните средства односно зголемениот обем на неколку
позиции произлегува од следните причини:

Зголемениот износ на потрошена енергија ( електрична енергија и
топлинска енергија) од причина што почнувајќи од 1 ноември 2011 година е
зголемен просторот под закуп за 184 м2 канцелариски простор и 140 м2 подрумски
простор. Од истата причина е зголемен и планираниот износ за закупнина на
деловен простор.
Имаме зголемување на обемот на планираните средства на позициите за
на групата 460 вкалкулирани плати во однос на претходниот период. Имено
Советот со измените на Законот за радиодифузната дејност Службен весник на
РМ бр.97/100 наместо 9 членови сега има 15 членови на Советот. Исто така на
тројца членови на Советот им истекува мандатот, па се планирани средства за
апанажа, како и за планирани нови вработувања во текот на 2012 година.
Останатите планирани износи на расходни позиции се движат во рамките
на планираните и реализираните расходи во последните години.

Планирани и реализирани приходи и расходи во 2011 година како и планирано за 2012 година
А РАСХОДИ
Поставка
400
400002
400003
400100
400300
400500
400700
400900
401
401000
401100
402
402010
402020
402030
402040
402050
403
403200
403400
404
404500

Расходи
Вкупно расходи
Потрошени материјали
Ситен инвентар во употреба
Униформи обувки
Потрошено гориво,мазиво и сл.
Потрошени канцелариски материјали
Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.
Потрошени други материјали и суровини
Потрошени резеврни делови
Потрошена енергија
Потрошена електрична енергија
Потрошена топлинска енергија
Инвестиционо одржување на средствата
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки
коли
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажахардвер и софтвер
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема
Поправка одржување на градежни објекти
Други услуги
Услуги за одржување на работни и др. простории
Печатарски услуги
Превозни транспортни услуги
Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)

Планирано 2011
76.132.420,00
1.820.000,00
80.000,00
120.000,00
600.000,00
385.000,00
85.000,00
250.000,00
300.000,00
1.450.00,00
600.000,00
850.000,00
2.190.209,00
450.000,00

Реализирано 2011
61.500.421,00
1.113.779,00
8.159,00
0,00,00
563.003,00
194.849,00
59.086,00
128.285,00
187.397.00
1.301.839,00
455.177,00
846.662,00
535.973,00
103.813,00

Планирано 2012
80.177.232,00
1.844.000,00
80.000,00
120.000,00
600.000,00
420.000,00
224.000,00
250.000,00
150,000,00
1.875.480,00
852.480,00
1.023.000,00
2.366.000,00
450.000,00

30.000,00
735.209,00

0,00,00
299.569,00

30.000,00
876.000,00

725.000,00
250.000,00
500.640,00
56.000,00
444.640,00
2.190.000,00
400.000,00

132.591,00
0,00
380.074,00
25.424,00
354.650,00
1.863.354,00
389.248,00

660.000,00
350.000,00
460.000,00
60.000,00
400.000,00
1.990.000,00
450.000,00
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404600
404900
405
405000
408
408000
408100
408500
409
409000
409100
409200
409300
409500
410
410100
410200
412
412100
412200
413
413000
413100
413200
413300
413400
413500
413720
414
414300

Телефонски давачки,давачки за тел. и слично
Други давачки за превозни услуги
Издатоци за реклама,пропаганда и
репрезентација
Издатоци за репрезентација
Наемнини
Наемнина за користење градежни објекти
Наемнина за користење опрема
Останати видови наемнини
Други материјални расходи
Судски и административни такси
Издатоци за стручна литература
Расходи за учество на семинар,советување и сл,
Расходи за регистрација на моторни возила
Расходи за одржување на конгреси
Провизија за платен промет
Провизија за платен промет
Банкарска провизија
Премии за осигурување
Премии за осигурување недвижности и права
Премии за осигурување на моторни возила
Дневници за службени патувања и патни
трошоци
Дневница за службени патувања во земјата
Дневница за службени патувања во странство
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во
странство
Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.
Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во
станство
Др.надом.во врска со служ.пат. во странство
Надоместоци на трошоци на работници и граѓани
Надомест за одвоен живот

1.750.000,00
40.000,00
750.000,00

1.453..278,00
20.828,00
365.054,00

1.500.000,00
40.000,00
650.000,00

750.000,00
6.059.215,00
5.949.215,00
60.000,00
50.000,00
6.915.000,00
200.000,00
340.000,00
80.000,00
55.000,00
6.240.000,00
140.000,00
100.000,00
40.000,00
280.000,00
80.000,00
200.000,00
2.641.840,00

365.054,00
5.837.817,00
5.837.817,00
0,00
0,00
6.129.292,00
88.424,00
251.947,00
69.590,00
12.342,00
5.706.989,00
75.050,00
48.666,00
26.384,00
39.773,00
3,218,00
36.555,00
1.688.375,00

650.000,00
7.360.000,00
7.200.000,00
60.000,00
100.000,00
735.000,00
200.000,00
340.000,00
80.000,00
55.000,00
60.000,00
130.000,00
80.000,00
50.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
2.870.000,00

50.000,00
343.120,00
120.000,00
772.480,00

0,00
290.013,00
53.711,00
626.344,00

50.000,00
400.000,00
120,000,00
950,000,00

470.000,00
786.240,00

314.613,00
372.358,00

450.000,00
800.000,00

100.000,00
396.000,00
196.000,00

31.336,00
1.520.444,00
143.567,00

100.000,00
331.000,00
156.000,00
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414800
414900
415
415000
416
416300
416400
417
417100
417400
417500
417700
417800
418
418800
42
420300
441
441000
441200
441500
442
442100
460
460000
460200
460300
460310
460320
460330

Јубилејни награди
Други надоместоци
Негативни курсни разлики
Негативни курсни разлики
Членарини
Членарини на меѓународни и други организации
Други видови членарини
Интелектуални и други услуги
Договорни услуги
Адвокатски услуги
Нотарски услуги
Други лични и интелектуални услуги
Други неспомнати услуги-истражување
Останати други расходи
Други расходи
Средства за посебни намени
Други расходи за меѓ.соработка-Ипа проект
Средства за опрема
Купување-набавка на намештај
Купување-набавка на машини,уреди,инструменти
Купување-набавка на друга опрема
Други капитални средства
Откуп на патенти,лиценци и други права
Вкалкулирани плати
Нето плати и нодомести на плати
Персонален данок на плати и надомест на плати
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување
Придонес за вработување
Придонес за здравствено осигурување
Придонес за професионално заболување

100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
220.000,00
200.000,00
20.000,00
6.487.000,00
3.872.000,00
60.000,00
0,00
590.000,00
1.965.000,00
1.693.200,00
1.693.200,00
2.800.000,00
2.800.000,00
1.830.000,00
350.000,00
1.180.000,00
300.000,00
735.000,00
735.000,00
37.034.316,00
25.221.380,00
2.349.957,00
6.326.269,00
428.541,00
2.533.803,00
174.366,00

22.878,00
1.353.999,00
111,00
111,00
123.500,00
123.500,00
0.00
4.707.505,00
3.366.254.00
0,00
29.975,00,00
357.043,00
954.234,00
937.790,00
937.790,00
0,00
0,00
1.616.125,00
345.020,00
1.071.968,00
199.137,00
415.200,00
415.200,00
32.849.367,00
22.001.556,00
1.978.402,00
5.912.905,00
394.182,00
2.398.029,00
164.293,00

75.000,00
100.000,00
0,00
0,00
220.000,00
200.000,00
20.000,00
8,455.000,00
1.915.000,00
120.000,00
0,00
1.670.000,00
4,750.000,00
1.970.000,00
1,970.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
1.315.000,00
500.000,00
450.000,00
356.000,00
1,200.000,00
1.200.000,00
43.296.252,00
28.959.953,00
2.646.312,00
7.793.325,00
519.555,00
3.160.626,00
216.481,00
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Б ПРИХОДИ
Ставка

Приходи

741

Планиран приход за финансирање од радиодифузна
такса
Планирани приходи од дозволи
Планиран приход од камати од тековната година
Пренесени средства
Други приходи- ИПА програма
Вонредни приходи
Вкупно

Планирани
приходи 2010
16.153.000,00

Остварени приходи
во 2010
17.125.914,00

Планирани приходи
за 2011 год.
15.699.500,00

47.604.338,00
6.500.000,00
4.500.000,00
1.375.072,00

43.147.673,00
6.699.875,00
0,00
307.999,00
30.267,00
67.311.728,00

41.075.108,00
4.000.000,00
16.917.624,00
2,485.000,00

76.132.420,00

80.117.232,00
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