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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
на РМ бр.184/13), согласно усвоениот нацрт план за работа за 2014 
година го донесе следниот Финансиски план: 

 
А Планирани расходи 
Вкупно предвидени расходи со Годишниот финансиски план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РМ за 2014-та 
година изнесуваат 198.994.898,00 денари. 
 
Расходна ставка 400-Потрошени материјали 
 

На наведената расходна ставка се планирани финансиски 
средства за набавка на ситен инвентар, за набавка на гориво и мазива за 
службените моторни возила, други потребни материјали, средства за 
лична хигиена, за потрошена вода, за плаќање на комунална хигиена, за 
набавка на потрошен информатички материјал и за набавка на 
автомобилски гуми и дополнителна опрема за службените возила.. 

Вкупно се планирани средства во износ од 1.120.000,00 денари. 
 

Расходна ставка 401-Потрошена енергија 
 
На наведената расходна ставка се планирани финансиски 

средства за наплата на електрична енергија и топлинска енергија. 
Висината на планираните средства е определена врз основа на 
реализираните расходи во претходните години. 

Вкупно се планирани средства во износ од 2.460.000,00 денари. 
 

Расходна ставка 402-Инвестиционо одржување на средствата 
 

На наведената расходна ставка се планирани средства за редовно 
одржување и сервисирање на службените возила, за поправка на мебел, 
за одржување и сервис на компјутерска мрежа и активна опрема, за 
одржување на постојната WEB страна на Агенцијата, за одржување на 
системот за архивирање, за одржување на системот за материјално-
финансиско работење, плата и магацинско работење, за одржување и 
сервисирање на софтверската и хардверската опрема, за одржување на 
системот за снимање на аудио и видео записи, за одржување и сервис 
на копир апарати, принтери, факс апарати, климатизери, ПП апарати, за 
водоинсталатерски и електричарски услуги и за одржување, поправка и 
градежни работи потребни во рамките на деловниот простор. 

 Вкупно се планирани средства во износ од 1.270.200,00 денари. 
 
 
 
 
 



Расходна ставка 403-Други услуги 
  
На наведената расходна ставка се планирани средства за 

печатарски услуги. 
Вкупно се планирани средства во износ од 500.000,00 денари. 

 
 

Расходна ставка 404-Превозно транспортни услуги 
  

На наведената расходна ставка се планирани средства за 
поштенски трошоци, за телефонски давачки (мобилна и фиксна 
телефонија) и други давачки за превозни услуги.  

Вкупно се планирани средства во износ од 2.360.000,00 денари. 
 
Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 
 
 Вкупно се планирани средства во износ од 750.000,00 денари. 
 
Расходна ставка 408-Наемнини 
 

 Вкупно се планирани средства во износ од 7.754.000,00 денари и 
истите се наменети за плаќање на наемнина за деловниот простор во кој 
е сместена Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како 
и  изнајмување на простор и опрема за организација на семинари и 
работилници. 
 
Расходна ставка 409-Други материјални расходи 
 

Вкупно се планирани средства во износ од 395.000,00 денари. 
Планираните средства се наменети за набавка на стручна литература, 
списанија и весници, за судски и административни такси, за учество на 
семинари и советувања, како и за регистрација на моторните возила. 
 
Расходна ставка 410-Провизија за платен промет 
 

 За провизија за платен промет и банкарска провизија вкупно се 
планирани средства во износ од 80.000,00 денари. 
 
Расходна ставка 412-Премии за осигурување 
 
 Вкупно се планирани средства во износ од 141.000,00 денари. 
Планираните средства се наменети за осигурување на опремата, 
осигурување на возилата и за осигурување на деловниот објект. 

 
 
Расходна ставка 413- Дневници за службени патувања и патни трошоци 
 

Вкупно се планирани средства во износ од 1.310.000,00 денари. 
Планираните средства се наменети за трошоци во врска со 
предвидените патувања во земјата и странство 



Расходна ставка 414-Надомест на трошоци на вработени 
 
  Вкупно се планирани средства во износ од 252.000,00 денари. 
Планирани средства се однесуваат за исплати на надоместок за одвоен 
живот, јубилејни награди и други надоместоци за вработените. 
 

 
Расходна ставка 416-Членарини 
 

 Вкупно се планирани средства во износ од 160.000,00 денари. 
Планираниот износ е наменет за плаќање на годишна членарина на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во ЕПРА 
(Европска платформа на регулаторни тела). 
  
 
Расходна ставка 417-Интелектуални и други услуги 
 

 Вкупно се планирани средства во износ од 6.525.650,00 денари. 
Планираните средства се наменети за ангажирање на лица преку 
Агенција за привремени вработувања, за мониторинг на медиумското 
покривање на изборната кампања за претседателските избори, за 
ангажирање на биро за преведување, за одржување на хигиената во 
деловните простории, за истражување на родовите прашања во 
програмите на радиодифузерите, за истражување на медиумската 
писменост кај возрасната популација и кај деца, за податоци за 
електронско мерење на гледаноста на ТВ програми и податоци за 
слушаноста на радио станиците, за истражување на мислење на 
публиката, како и за услугата за транскодирање, сегментирање, снимање 
и трансфер на регинални ТВ сервиси што емитуваат програми преку 
дигитален терестријален мултиплекс. 
 
Расходна ставка 418-Останати други расходи 
 
 Вкупно се планирани средства во износ од 1.102.000,00 денари. 
Планираните средства се наменети за интернет пристап до Централен 
регистар, за зонско паркирање, за ревизорски услуги, за интернет 
конекција со хостирање на WEB страната и службени огласи.  
 
 
Расходна ставка 420-Средства за посебни намени 
   

Вкупните средства во износ од 1.940.000,00 денари се наменети за 
национално кофинансирање на проект ИПА - 2009 год, компонента 1, кој 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го има добиено 
во соработка со Агенцијата за електронски комуникации. 
  
 
 
 
 



Расходна ставка 440-Средства за градежни објекти 
   

Наведените средства во износ од 125.000.000,00 денари се 
наменети за веќе започнатата изградба на деловниот објект на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
 
Расходна ставка 441-Средства за опрема 
 

Вкупно се планирани средства во износ од 1.364.000,00 денари. 
Планирани средства се наменети за исплата на рати за купени моторни 
возила, набавка на печатари и набавка на Свичеви.  
 

Расходна ставка 442-Други капитални средства 
 

Вкупно се планирани средства во износ од 313.800,00 денари. 
Планирани средства се наменети за дигитален сертификат за 
електронски потпис на токен, за ИСО сертификација и за софтвер за 
backup на ултриум ленти. 

 
Расходна ставка 460-Вкалкулирани плати 
 

 Вкупно се планирани средства во износ од 44.197.248,00 денари. 
Планираните средства се за исплата на  нето плати и надомести од пла-
ти за членовите на Советот и вработените во Стручната служба на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  
 Исто така се планирани средства за исплата на персонален данок 
и придонеси од плата за пресметаниот нето износ на платите. 
  

 
Б Планирани приходи 

 
Вкупно планираните приходи во Годишниот финански план за 

2014-та година изнесуваат 198.994.898,00 денари и тоа: 
 
- Планиран приход од радиодифузна такса од 42.000.000,00 

денари, согласно утврдениот процент од 6%, наменет за 
финансирање на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги;  

- Планиран приход од 40.000.000,00 денари од надоместок за 
дозволи за вршење на радиодифузна дејност  за 
терестеријално и сателитско емитување на програма ; 

- Планиран приход од 12.000.000,00 денари од надзор за 
реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна 
електронска комуникациска мрежа и услуги на даватели на  
аудиовизуелни медиумски услуги по барање; 

- Планиран приход од камати од 2.500.000,00 денари и 
- Пренесени средства од минати години во износ од 

102.494.898,00 денари. 
 
 



ФИНАНСИСКИ  ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2014 ГОДИНА   

 
А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 
Подставка Расходи Планирани 

средства 

 Вкупно расходи 198.994.898,00 

400 Потрошени материјали 1.120.000,00 

400002 Ситен инвентар во употреба 10.000,00 

400100 Потрошено гориво,мазиво и сл. 550.000,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 189.000,00 

400500 Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл. 249.000,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 50.000,00 

400900 Потрошени резервни делови 72.000,00 

401 Потрошена енергија 2.460.000,00 

401000 Потрошена електрична енергија 960.000,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 1.500.000,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 1.270.200,00 

402010 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли                                                          172.200,00 

402020 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел                                                         5.000,00 

402030 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и 
софтвер                                                         

378.600,00 

402040 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема                                                         664.400,00 

402050 Поправка одржување на градежни објекти 50.000,00 

403 Други услуги 500.000,00 

403400 Печатарски услуги 500.000,00 

404 Превозни транспортни услуги 2.360.000,00 

404500 Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)                                                                   450.000,00 

404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично                                                        1.900.000,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 10.000,00 

405 Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација 750.000,00 

405000 Издатоци за репрезентација                                                                                                                        750.000,00 

408 Наемнини 7.754.000,00 

408000 Наемнина за користење градежни објекти                                                                               7.700.000,00 

408100 Наемнина за користење опрема 24.000,00 

408500 Останати видови наемнини                                                                                                 30.000,00 

409 Други материјални расходи                                                                                                 395.000,00 

409000 Судски и административни такси                                      120.000,00 

409100 Издатоци за стручна литература 180.000,00 

409200 Расходи за учество на семинар,советување и сл, 80.000,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 15.000,00 

410 Провизија за платен промет                                                                      80.000,00 

410100 Провизија за платен промет 60.000,00 

410200 Банкарска провизија                                                                            20.000,00 

412 Премии за осигурување 141.000,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 73.200,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила                                                           67.800,00 

413 Дневници за службени патувања и патни трошоци 1.310.000,00 

413000 Дневница за службени патувања во земјата 65.000,00 

413100 Дневница за службени патувања во странство 200.000,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј. 40.000,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство 550.000,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј. 75.000,00 

413500 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство 350.000,00 

413720 Др.надом.во врска со служ.пат. во странство 30.000,00 



414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 252.000,00 

414300 Надомест за одвоен живот                                                           160.000,00 

414800 Јубилејни награди                                                           22.000,00 

414900 Други надоместоци 70.000,00 

416 Членарини 160.000,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации                                               160.000,00 

417 Интелектуални и други услуги 6.525.650,00 

417100 Договорни услуги                                                    3.632.000,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги 35.400,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражување 1.144.250,00 

417900 Други услуги од правни лица 1.714.000,00 

418 Останати други расходи 1.102.000,00 

418800 Други расходи                                                       1.102.000,00 

42 Средства за посебни намени 1.940.000,00 

420300 Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект 1.940.000,00 

440 Средства за градежни објекти 125.000.000,00 

440100 
Изградба, реконструкција и адаптација на градежни 
објекти  

                    
125.000.000,00 

441 Средства за опрема 1.364.000,00 

441100 Купување на моторни возила 1.191.000,00 

441200 Купување-набавка на машини,уреди,инструменти 173.000,00 

442 Други капитални средства 313.800,00 

442100 Откуп на патенти,лиценци и други права 313.800,00 

460 Вкалкулирани плати 44.197.248,00 

460000 Нето плати и надомести на плати 29.700.000,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 2.727.232,00 

460300 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување 7.793.972,00 

460310 Придонес за вработување 503.562,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 3.241.747,00 

460330 Придонес за професионално заболување 230.735,00 

 
 

 
 
 
 
Ставка Приходи Планирани 

средства 

 Планиран приход за финансирање од радиодифузна 
такса 

42.000.000,00 

 Планирани приходи од дозволи 40.000.000,00 

 Надзор за реемитување на програмски сервиси на 
оператори на јавна електронска комуникациска мрежа 

12.000.000,00 

 Планиран приход од камати од тековната година 2.500.000,00 

 Средства од минати години 102.494.898,00 

 Вкупно 198.994.898,00 
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