ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА
ЗА 2011 ГОДИНА СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНОФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ

Советот за радиодифузија согласно законските надлежности кои
произлегуваат од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник
на РМ" бр. 100/05, 19/2007, 103/2008, 152/08, 6/2010 и 145/2010) и
согласно усвоениот план за работа за 2011 година го донесе
приложениот финансиски план.
Во прилог Ви го доставуваме Годишниот финансиски план за 2011
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 2011 година изнесуваат 69.604.338.,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 1.790.000,00 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 и на потрошените средства за
наведените намени во изминатите години како и предвидените зголемувања на цените на наведените услуги.
Вкупно планираниот износ е 1.100.000,00 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 1.646,000,00 денари.
Расходна ставка 403-Други услуги
Предвидени се средства за одржување на работните простории
копирање и печатарски услуги.
Вкупниот износ на планираните средства изнесува 470.000,00
денари.
Расходна ставка 404-Превозно транспортни услуги
Планираниот износ е поштенски трошоци за мобилна и фиксна
телефонија, и останати транспортни услуги.

Вкупниот предвиден износ на овие трошоци изнесува 2,040.000,00
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 4,850.000,00 денари и се
намените за плаќање на наемнина за постоечкиот 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
5.675.000,00 денари. Најголем дел односно 5.000.000,00 денари се
наменети за организација на 33-от состанок на ЕПРА (Европска
платформа на регулаторните тела) која во организација на Советот за
радиодифузија на РМ ќе се одржи во Охрид во месец мај 2011 година.
Останатите средства се планирани се 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 140.000,00 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
280.000,00 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 2,340.000,00 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 276.000,00 денари.

Расходна ставка 416-Надомест на трошоци на вработени
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 за
технички прием на проектите од јавен интерес, за ангажирање лица
преку Агенција за вработување, за ангажирање на експерти, ,адвокатски
услуги,тим билдиг (обуки) и стручно усовршување на вработените,како и
средства за истражување во врска со радиодифузната дејност.
Вкупниот износ на предвидените средства за наведените расходи
изнесува 3.870.000,00 денари.
Расходна ставка 418-Останати други расходи
Предвидени средства се наменети за ангажирање на надворешна
ревизија, за државна ревизија ,за предвидената дигитализација на
проектите од јавен интерес, за систематски прегледи на вработените, за
интернет и хостирање, за службени огласи.
Вкупниот износ на планираните средства изнесува 3.000.000,00
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 1.430.000,00 денари
Расходна ставка 442-Други капитални средства
Планирани се средства за софтвер за анализа на радио и ТВ
програми, набавка на лиценци за Оффице и Њиндоњс 2007 како и
софтвер за јавни набавки.
Вкуниот предвиден износ е 2.435.000,00 денари.

Расходна ставка 460-Вкалкулирани плати
На расходна ставка се планирани нето плати и надомести од плати за 9 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
34.592.338,00 денари.
Б. Планирани приходи
Вкупно планираните приходи во Годишниот финански план за
2011 година изнесуваат 69.604.338,00 денари и тоа:
- Планиран приход од 11.000.000,00 денари од радиодифузната
такса. Планираниот приход е планиран на повисоко ниво во однос на
изминатиот период согласно порастот на наплатените средства во
изминатата година.
- Планиран приход од 47.604.338,00 од надоместокот за
дозволи за вршење на радиодифузна дејност за терестеријално и
сателитско емитување на програма за периодот 2011-2012 година;
- Планиран приход од камати од 6.500.000,00 денари за 2011
година;
- Пренесени средства од изминатата година во износ од
4.500.000,00 денари.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2011 ГОДИНА
А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
Подставка
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

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,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
69.604.338,00
1.790.000,00
80.000,00
120.000,00
600.000,00
385.000,00
85.000,00
250.000,00
270,000,00
1.100.000,00
450.000,00
650.000,00
1.646.000,00
250.000,00
30.000,00
591.000,00
725.000,00
50.000,00
470.000,00
50.000,00
420.000,00
2.040.000,00
400.000,00
1.600.000,00
40.000,00
650.000,00
650.000,00
4.850.000,00
4.740.000,00
60.000,00
50.000,00
5.675.000,00
200.000,00
340.000,00
80.000,00
55.000,00
5.000.000,00
140.000,00
100.000,00
40.000,00
280.000,00
80.000,00
200.000,00
2.340.000,00
50.000,00
300.000,00
120,000,00
600,000,00

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

470.000,00
700.000,00
100.000,00
276.000,00
76.000,00
100.000,00
100.000,00
220.000,00
200.000,00
20.000,00
3.870.000,00
1.070.000,00
60.000,00
1.390.000,00
1.350.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
1.430.000,00
250.000,00
880.000,00
300.000,00
2,435.000,00
2.435.000,00
34.592.338,00
23.617.279,00
2.175.408,00
5.900.715,00
396.844,00
2.340.948,00
161.144,00

Б ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ставка

Приходи
Планиран приход за финансирање од радиодифузна
такса
Планирани приходи од дозволи
Планиран приход од камати од тековната година
Пренесени средства
Вкупно

Планирани
средства
11.000.000,00
47.604.338,00
6.500.000,00
4.500.000,00
69.604.338,00

Планирани и реализирани приходи и расходи во 2010 година како и
планирано за 2011 година1
Советот за радиодифузија во прилог доставува и појаснување на
направените трошоци и остварените приходи со споредбена анализа на
реализираниот износ во 2010 година во однос на планираниот, како и тоа што е
планирано за 2011 година.
Со споредба на вкупното планирано со реално оствареното може да се
заклучи дека реализираните расходи се во помала висина од вкупно
остварените приходи во 2010 година. Исто така може да се заклучи дека
реализираните расходи се во рамките на планираниот или помалку од
планираниот износ.
Најголеми отстапувања во однос на планираното и реализираното во
2009 година има на следните позиции:
- на расходните ставки од групата потрошени материјали (400) се
планирани средства во износ од 1.689.000,00 а вкупно се потрошени 854.764,00
денари бидејќи дел од планираните позиции не се реализирани;
- на расходната ставка печатарски услуги (403400) имаме планирани
средства во износ од 640.000,00 денари, а во текот на 2010 година се
реализирани 136.703,00 денари;
- на расходната ставка (4090000) судски и административни такси се
планирани средства во износ од 350.000,00 денари, а се платени 21.098,00
денари;
- на расходните ставки од групата (413) дневници за службени патувања
во земјата и странство имаме планиран износ од 3.020.000,00 денари, а вкупно
се потрошени 1.286.637,00 денари;
- на расходната ставка договорни услуги (417100) беа планирани
средства во износ од 2.000.000,00 денари од кои за ангажирање лица преку
Агенција за вработување 1.200.000,000 денари, а се реализирани за
наведената намена 335.248,00 денари;
- на расходна ставка други расходи (430030) се планирани средства во
износ од 3.075.000,00 денари, а се потрошени 953.355,00 денари. Дел од
планираните средства беа наменети за дигитализација на проектите од јавен
интерес -1.100.000,00 денари но таа постапка не се реализира во текот на 2010
година. Од истата причина наведениот износ на средства е планиран за
спроведување на таква постапка во Финансискиот план на Советот за
радиодифузија за 2011 година;
- на расходна ставка 442100 Откуп на патенти, лиценци и други права се
планирани срества во износ од 1.640.000,00 денари а се потрошени 351.676,00
денари. Отстапувањето се должи на нереализарана планирана набавка на
лиценци. Истата набавка се планира да се спроведе со Финансискиот план за
2011 година и
- на расходните ставки од групата (460) вкалкулирани плати
планираниот износ изнесува 34.107.305,00, а реализираниот 31.546.247,00
денари. Разликата се состои во тоа што не беа реализирани сите нови
предвидени вработувања, ниту пак имаше можност за предвиденото
зголемување на платите.

1

Претходно наведените објаснувања се нумерички претставени во табелата што
следи.

Финансискиот план за 2011 година изнесува 69.604.338,00 денари. Ако
се спореди со претходната година, износот на планирани средства е во повисок
обем.
Висината на планираните средства произлегува од следните причини:
Две расходни ставки и тоа расходна ставка 409500-расходи за
одржување конгреси во износ од 5.000.000,00 денари и расходна ставка 430030
- други расходи за меѓународна соработка ( Ипа проект-2009 ) на износ од
2.800.000,00 денари досега воопшто не биле планирани како расходи ниту во
еден Финансиски план на Советот за радиодифузија.
Советот за радиодифузија во месец мај 2011 година е организатор на
33-от состанок на ЕПРА (Европска платформа на регулаторни тела) која за
првпат се одржува во Република Македонија.
Предвидените средства во износ од 2.800.000,00 денари се наменети за
национално кофинансирање на проект ИПА-2009 година компонента 1, кој
Советот за радиодифузија го има добиено во соработка со Агенцијата за
електронски комуникации.
- Имаме зголемување на обемот на планираните средства на позицијата
за одржување на опрема (402040) од причина што набавената опрема за
снимање и мониторинг во 2009 година во претходниот период беше под
гарантен рок и
- на расходната ставка откуп на патенти лиценци и права 442100
бидејќи се планирани средства за набавка на софтвер за анализа на радио и
ТВ програми.
Останатите предвидени износи на расходни позиции се движат во
рамките на планираните и реализираните расходи во последните години.

Планирани и реализирани приходи и расходи во 2010 година, како и планирано за 2011 година
А РАСХОДИ

Расходи

Планирано 2010

Реализирано 2010

Планирано 2011

Поставка
400
400002
400003
400100
400300
400500
400700
400900
401
401000
401100
402
402010
402020
402030
402040
402050
403
403200
403400
404
404500
404600

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.)
Телефонски давачки,давачки за тел. и слично

63.301.305,00
1.689.000,00
85.000,00
112.000,00
500.000,00
362.000,00
85.000,00
365.000,00
150.000,00
1.030.00,00
380.000,00
650.000,00
1.330.000,00
300.000,00

48.814.241,00
854.764,00
29.979,00
0,00,00
433.091,00
191.279,00
15.448,00
184.967,00
0.00
971.002,00
392.493,00
578.509,00
971.002,00
158.811,00

69.604.338,00
1.790.000,00
80.000,00
120.000,00
600.000,00
385.000,00
85.000,00
250.000,00
270,000,00
1.100.000,00
450.000,00
650.000,00
1.646.000,00
250.000,00

30.000,00
500.000,00

0,00,00
152.545,00

30.000,00
591.000,00

350.000,00
150.000,00
685.000,00
45.000,00
640.000,00
1,820.000,00
300.000,00
1.500.000,00

103.238,00
0,00
165.694,00
28.991,00
136.703,00
1.652.226,00
356.026,00
1.268.339,00

725.000,00
50.000,00
470.000,00
50.000,00
420.000,00
2.040.000,00
400.000,00
1.600.000,00

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
414800
414900
416

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
Јубилејни награди
Други надоместоци
Членарини

20.000,00
650.000,00
650.000,00
5,715.000,00
5.640.000,00
25.000,00
50.000,00
680.000,00
350.000,00
220.000,00
80.000,00
30.000,00
0,00
220.000,00
160.000,00
60.000,00
280.000,00
80.000,00
200.000,00
3.020.000,00
180.000,00
500.000,00
120.000,00
900.000,00

27.861,00
364.431,00
364.431,00
5.378.210,00
5.364.289,00
0,00
13.922,00
309.343,00
21.098,00
207.195,00
64.357,00
16.693,00
0,00
60.397,00
39.229,00
21.168,00
154.075,00
21.513,00
132.562,00
1.286.637,00
13.600,00
259.197,00
41.785,00
382.892,00

40.000,00
650.000,00
650.000,00
4.850.000,00
4.740.000,00
60.000,00
50.000,00
5.675.000,00
200.000,00
340.000,00
80.000,00
55.000,00
5.000.000,00
140.000,00
100.000,00
40.000,00
280.000,00
80.000,00
200.000,00
2.340.000,00
50.000,00
300.000,00
120,000,00
600,000,00

470.000,00
700.000,00

26.480,00
551.052,00

470.000,00
700.000,00

150.000,00
175.000,00
75.000,00
100.000,00
0,00
220.000,00

11.632,00
181.496,00
73.338,00
67.058,00
41.100,00
111.240,00

100.000,00
276.000,00
76.000,00
100.000,00
100.000,00
220.000,00

416300
416400
417
417100
417400
417500
417700
417800
418
418800
42
420300
441
441000
441100
441200
441500
442
442100
460
460000
460200
460300
460310
460320
460330

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 моторни возила
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

200.000,00
20.000,00
3.965.000,00
2.000.000,00
60.000,00
0,00
1.105.000,00
800.000,00
3.075.000,00
3.075.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
250.000,00
2.200.000,00
400.000,00
150.000,00
1.640.000,00
1.640.000,00
34.107.305,00
22.644.000,00
2.126.727,00
6.223.625,00
415.921,00
2.524.054,00
172.978,00

111.240,00
0.00
1.778.570,00
600.889.00
0,00
875,00
373.639,00
803,168,00
953,355,00
953.355,00
0,00
0,00
2.280.282,00
69.060,00
2.177.290,00
0,00
33.932,00
351.676,00
351.676,00
31.546.247,00
21.235.159,00
1.950.822,00
5.573.486,00
371.565,00
2.260.372,00
154.847,00

200.000,00
20.000,00
3.870.000,00
1.070.000,00
60.000,00
0,00
1.390.000,00
1.350.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
1.430.000,00
250.000,00
0,00
880.000,00
300.000,00
2.435.000,00
2.435.000,00
34.592.338,00
23.617.279,00
2.175.408,00
5.900.715,00
396,844,00
2.340.948,00
161.144,00

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
Вкупно

Планирани
приходи 2010
4.000.000,00

Остварени приходи
во 2010
8.379.715,00

Планирани приходи
за 2011 год.
11.000.000,00

45.801.305,00
11.000.000,00
2.500.000,00
0,00
63.301.305,00

36.024.249,00
8,974.826,00
0,00
247.970,00
53.626.760,00

47.604.338,00
6.500.000,00
4.500.000,00
0,00
69.604.338,00

