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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 
 
 

ДО РАКОВОДСТВОТО НА  

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ 

 

 

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи  на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (во натамошниот текст “Агенцијата”), 

кои се состојат од билансот на   состојба  на ден 31 декември 2013 година  и придружниот  биланс  

на приходи и расходи за истиот период,  и прегледот на значајни сметководствени политики и 

останати белешки.   

 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските 

извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република 

Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна 

контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските 

извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото 

е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, 

како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.  

 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата 

ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република 

Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме 

етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме 

разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно 

прикажување. 

 

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и 

обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на 

ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во 

финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на 

овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и 

објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел дизајнирање на 

ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење 

за ефективноста на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за 

соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените 

проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сéвкупното презентирање на 

финансиските извештаи. 

 

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да 

обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 

(продолжува)
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ 
 
 

ДО РАКОВОДСТВОТО НА  

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ  

(Продолжение) 

 

 

Мислење  

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите 

материјални аспекти, финансиската состојба на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ, на ден 31 декември 2013, како и 

финансискиот резултат, во согласност со сметководствените стандарди за непрофитни организации  

што  се применуваат во Република Македонија. 

 

Обрнување на внимание 

Без да даваме квалификација  во нашето ревизорско мислење, обрнуваме внимание на следното: 

Како што е наведено во Белешка бр.21 Настани после датумот на известување,  на овие 

финансиски извештаи, на 26 декември, 2013 година е донесен Закон за аудио и  аудиовизуелни 

медиумски услуги, што е објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 184/26.12.2013 

година. Одредбите на овој Закон стапуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, што 

значи дека ќе бидат апликативни за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни  медумски услуги  

почнувајќи од  2014 година. 

 

 

РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА 

 

 

 

Соња Чулева 

Овластен ревизор 

Директор 

 

Соња Чулева 

Овластен ревизор 

  

Скопје,17 март 2014  
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ  

За годината  што завршува на 31 декември 2013 

(Во 000’ Денари) 

 

 

  Година што завршува на 

31 декември 

 Белешка  2013  2012 

 

      

      

ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО 

 РАБОТЕЊЕ      

Приходи од надомест за користење  одобрени 

дозволи за вршење радиодифузна дејност 4; 3.1; 3.2  38,534  45,932 

Приходи од радиодифузна такса  5; 3.2  27,844  22,083 

Финансиски приходи-нето 6; 3.6; 3.12  4,543  5,597 

Останати приходи 7;  239  331 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД  

ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ   71,160  73,943 

      

РАСХОДИ ОД  

ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ      

Материјални расходи и услуги 8  (14,771)  (15,919) 

Други расходи 9  (7,164)  (6,168) 

Капитални и други средства 10  (22,716)  (2,151) 

Платени обврски за даноци и други трансфери 11  (784)  (5,560) 

Плати и други надоместоци за вработените 12; 3.10  (44,500)  (43,879) 

ВКУПНИ РАСХОДИ ОД  

ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ   (89,935)  (73,677) 

      

ОСТВАРЕН ВИШОК / (ЗАГУБА)  НА ПРИХОДИ-

ДОБИВКА (ЗАГУБА)  ОД ОПЕРАТИВНО 

РАБОТЕЊЕ    (18,775)  266 

      

Данок на добивка (на непризнати расходи)   (59)  (387) 

      

ОСТВАРЕН ВИШОК НА  ПРИХОДИ - 

ДОБИВКА  (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО 

РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ   (18,834)  (121) 

Пренесен дел од вишок на приходи од  

претходни години   146,642  146,763 

      

ОСТВАРЕН  ВИШОК НА  ПРИХОДИ -

ДОБИВКА  ПО ОДАНОЧУВАЊЕ   127,807  146,642 

 
Белешките кон финансиските извештаи  

претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи 
 

Финансиските извештаи за годината  што завршува на 31 декември 2013  се прифатени и 

одобрени од раководството на Агенцијата  на  27 февруари, 2014 година. 

 

Претседател,                                                                                      

Д-р Зоран Трајчевски 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

На 31 декември 2013 

(во илјади Денари)  

 

 Белешка  2013  2012 

АКТИВА       
Тековни средства      

Пари и парични еквиваленти  13  20,383  6,324 

Побарувања од комитенти  14; 3.8  30,488  32,571 

Депозити во банки 15  100,307  135,581 

Други побарувања и АВР 16  6,589  5,959 

Залихи 

 

 36  23 

   157,803  180,458 

Нетековни средства      

Нематеријални средства-нето 17; 3.7  2,398  2,930 

Материјални средства-нето 17; 3.7  31,038  13,443 

   33,436  16,373 

      

ВКУПНА АКТИВА   191,239  196,831 

      

ПАСИВА      
Тековни обврски      

Обврски кон добавувачи и  

останати тековни обврски 18; 3.9  

 

4,124 

  

4,969 

Пасивни временски разграничувања (ПВР) 19  25,835  28,824 

Вкупно тековни обврски    29,959  33,793 

      
Деловен фонд и акумулиран вишок на приходи      

Деловен фонд  20  33,472  16,396 

Акумулиран вишок на приходи 20  127,808  146,642 

Вкупно деловен фонд и  

акумулиран вишок на приходи   

 

161,280 

  

163,038 

      

ВКУПНА ПАСИВА   191,239  196,831 

 

 
Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел  

од овие финансиски извештаи.  
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ  

 

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ (ПОРАНЕШЕН 

НАЗИВ: СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА – Скопје)  (во натамошниот текст: “Агенцијата ”) е 

независно  регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во радиодифузната дејност. 

Работењето на Агенцијата (порано Советот) до 2013 година е тесно поврзано со  Законот за 

радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005 и пратечките 

измени и дополнувања објавени во бр.103/2008; 152/2008 и 6/2010.) 

На 26 декември, 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр.184/26.12.2013 година. Одредбите на 

овој Закон стануваат апликативни осум дена од денот на објавувањето, односно ќе почнат да се 

применуваат од јануари, 2014 година. Агенцијата се грижи за обезбедување на слободата и 

плурализмот на изразување;  за постоење разновидни, независни и самостојни медиуми и 

економски и технички развој на дејноста. 

 

Надлежности  

Во согласност со член 37 од Законот за радиодидифузна дејност, Агенцијата ги има следните 

надлежности: 

- Спроведува стратегија за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија; 

- Одлучува за доделување, одземање, и обновување на дозволите за вршење радиодифузна 

дејност; 

- Го координира работењето на Агенцијата за електронски комуникации при донесување на 

Планот за доделување, користење на радиофреквенции во делот што се однесува на 

радиодифузијата; 

- Врши надзор врз работењето на субјектите  што вршат радиодифузна дејност од аспект на  

почитување на одредбите на Законот, дозволите за вршење радиодифузна дејност и 

донесените акти; 

- Други надлежности предвидени со Законот за радиодифузија. 

 

Совет  на Агенцијата 

Советот на Агенцијата  е оставен од 15 членови со мандат од 6 години, кои ги избира Собранието 

на Република Македонија. Советот на 31.12.2013 работи во следниот состав: 

 

Име и презиме  Функција во Советот  Година на назначување 

Д-р Зоран Трајчевски  Претседател  2011 

Д-р Милаим Фетаи  Заменик-претседател  2010 

Академик Бојан Шоптрајанов  Член  2009 

Бранислав (Бранко) Радовановиќ  Член  2009 

Столе Наумов  Член  2009 

М-р Алма Машовиќ  Член  2010 

М-р Борис Арсов  Член  2010 

Селвер Ајдини  Член  2011 

Лазо Петрушевски  Член   2011 

Замир Мехмети  Член  2011 

М-р Методија Јанчевски  Член  2011 

Методи Стоименовски  Член  2011 

Антонио Јовановски  Член  2012 

Сељадин Џезаири  Член  2012 

М-р Васко Петревски  Член  2012 
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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува) 

 

Стручна служба  

Стручната служба на Агенцијата  е организирана во следните организациони делови: 

 

Назив на организациониот дел  E-mail адреса 

Секретаријат на Советот  secretariat@avmu.mk 

Сектор за програмски работи  monitoring@avmu.mk 

Сектор за правни работи  praven@avmu.mk 

Сектор за европска и меѓународна  

соработка и односи со јавноста 

  

international-pr@avmu.mk 

Сектор за спречување на пиратерија и  

заштита на авторско прави и сродни права 

  

copyrights@avmu.mk 

Сектор за економско-финансиско работење  economic@avmu.mk 

Сектор за технологии и информатика  tehnika@avmu.mk 

Сектор за истражување и долгорочен развој  research@avmu.mk 

 

Со Стручната служба на Агенцијата  раководи раководител чија е-mail адреса е:  

a.skerlev-cakar@avmu.mk. 

 

 

 

2. OСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Финансиските извештаи на Агенцијата  се изготвени во согласност со Законот за сметководство на 

непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" 24/2003.) Согласно 

наведениот Закон, Агенцијата не е обврзана да составува и поднесува Извештај за промена на 

фондовите и Извештај за паричните текови. 

 

Билансот на состојба и Билансот на приходи и расходи  на Агенцијата   се прикажани во 

согласност со    формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за сметковен 

план и билансите на непрофитните организации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 

117/2005 и 11/2006.) 

 

Во составувањето на овие финансиски извештаи Агенцијата  ги применува сметководствените 

политики кои се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи, кои се засновани на 

сметководственaта и даночната регулатива во Република Македонија.  

 

Извештајна валута на Агенцијата  е македонски Денар (“Денар.”)  

 

Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади Денари, 

освен доколку не е наведено поинаку.  
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3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  

 

3.1 Радиодифузна дејност 

 

Радиодифузната дејност претставува емитување и пренос на радио и/или телевизиски       

програмски сервиси  независно од техничките средства за пренесување, во кодиран или некодиран 

облик, наменет за прием од страна на јавноста.  Во зависност од опфатноста на слушаноста, таа 

може да има неколку нивоа: 

 

Ниво  Опфат на слушаност 

 

Радиодифузна дејност на државно ниво 

 Најмалку 80% од 

население во Република Македонија 

Радиодифузна дејност на регионално ниво  150.000-400.000 слушатели 

Посебен регион  Град Скопје 

Радиодифузна дејнoст на локално ниво  До 150.000 

 

 

 

3.2 Признавање на приходите  

 

Признавањето на приходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано 

настанување на деловните промени, односно трансакции. 

Тоа значи дека приходите се признаваат во пресметковниот период  во којшто настанале според 

критериумот на мерливост и расположивост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат 

вредносно. Приходите се расположиви  кога се остварени (наплатени) во пресметковниот период  

или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период  под услов приходите да се однесуваат 

на пресметковниот период  и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период. 

Агенцијата остварува приходи по два основа; од дел за  надомест за радиодифузна такса и од 

надомест за дадени дозволи за вршење радиодифузна дејност. 

 

Дозвола за вршење радиодифузна дејност 

Дозволата за вршење радиодифузна дејност  е овластување со чие добивање имателот стекнува 

право да емитува  одреден радио или телевизиски програмски сервис наменет за прием од страна 

на јавноста. Агенцијата ги одобрува дозволите во постапка утврдена со Законот. За користење на 

дозволата се плаќа  надомест на Агенцијата. Висината на надоместот ја утврдува Агенцијата врз 

основ на формула (Член 60 од Законот) и ја соопштува на почетокот на календарската година по 

добивање податоци од Државниот завод за статистика. Дозволата се доделува за временски период 

од 9 години и не смее да се пренесува на друго лице. 

 

Радиодифузна такса 

Претставува јавна давачка  што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на 

програми и за техничко-технолошки развој на дејноста. Радиодифузната такса се плаќа  месечно во 

висина на трошоците за живот од претходната година. Според измените во Законот, објавени во 

2010 година, наплатата ја врши ЈП МРТ, а пресметувањето, утврдување на висината и наплата во 

име и за сметка на ЈП МРТ ја врши Управата за јавни приходи. Наплатата се врши на сметка на ЈП 

МРТ од каде уплатените средства  се насочуваат на корисниците наведени во член 145 од Законот. 

Агенцијата, во согласност со член 149 од Законот, добива 4% од уплатата. 
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3.    ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 

 

3.3 Признавање на расходите 

 

Признавањето на расходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано 

настанување на деловните промени, односно трансакции. 

 

Расходите се признаваат во пресметковниот период  во кој настанале  или во рок од 30 дена по 

истекот  на пресметковниот  период доколку се платени во пресметковниот период  или во рок од 

30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање  да настанала во 

пресметковниот период. 

 

 

3.4 Оператори 

 

Операторите на јавните комуникациски мрежи ги пренесуваат аудио-визуелните  содржини преку 

различни телекомуникациски платформи. Операторите мораат своите  програмски пакети да ги 

регистрираат во Агенцијата. Во Република Македонија оперираат неколку типа на оператори на 

јавни комуникациски мрежи: 

 

Типови на оператори 

Кабелски (аналогни или дигитални DUB-C) 

IPTV(бакарни телефонски водови) 

DVB-T (безжични дигитални земски) 

DVB-S (сателитски) 

 

Во Агенцијата се нотифицираат програмските пакети, при што за секоја промена на пакетот 

(додавање или одземање на канал) операторот  мора да ја информира Агенцијата, која при тоа 

врши соодветно регистрирање  на соодветен пакет. Исто така, Агенцијата се грижи за заштита на 

авторските права.  

За својата работа поврзана со операторите, Агенцијата не остварува приходи. 

 

 

3.5        Долгорочни и краткорочни  вложувања или позајмици 

             

Исплатите во текот на годината по основ на долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици, 

се искажуваат како расход и истовремено како побарување, а кога се враќаат, се затвара 

побарувањето и се искажува приход. 

 

 

3.6 Трансакции во странска валута 

 

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните 

курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.  

 

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се изкажуваат со примена на официјални 

курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба. 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                           АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ -СКОПЈЕ 

 

9 

3.    ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 

 

3.7 Материјални (основни)  средства  

 

Материјалните (основните)  средства на Агенцијата  се состојат од опрема, мебел и возила и 

инвестиции во тек. Материјалните   средства на Агенцијата иницијално се  евидентираат по 

набавна вредност, што потоа се намалува за износот на  акумулираната амортизација и одредени 

оштетувања доколку се  утврдени. 

Набавната вредност  се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и 

подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други 

издатоци кои можат  да се додадат на набавната вредност. 

Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и слично 

(инвестиционо одржување.) 

Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се 

евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи. 

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се 

спроведува од година во година. 

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки 

на материјалните средства  на Советот: 

   

Кога  се добиваат донирани средства, тогаш нивната вредност се евидентира директно на        

зголемување на средствата и деловниот фонд. Амортизацијата се  евидентира  на товар на 

деловниот фонд со истовремено зголемување на акумулираната амортизација. 

 

Кога се врши набавување на основни средства од сопствени извори, тогаш трансакцијата  

иницијално  се евидентира преку билансот на состојба со зголемување на основните средства и 

обврските кон добавувачи. Во моментот на плаќање на обврската, се евидентира  намалување на  

средствата на жиро сметка  и намалување на обврската кон добавувачи со истовремено  

зголемување на  трошоците за инвестициони вложувања (биланс на успех) и зголемување на 

деловниот фонд. Трошокот за амортизација се евидентира преку билансот на успех со истовремено 

зголемување на акумулираната амортизација во билансот на состојба. 

 

 

3.8        Побарувања  

  

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни  

побарувања се врши исправка или отпис во согласност со Законот за облигациони односи, врз 

основ на одлука донесена од Агенцијата. 

 

 

 

 

 

 

Опис  2013  2012 

     

Канцелариски мебел и 

опрема 

  

12% 

  

12% 

     

Компјутери, патнички 

возила и 

телекомуникациска опрема 

  

 

20% 

  

 

20% 

     

Останата опрема  10-15%  10-15% 
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3.    ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 

 

3.9 Обврски кон добавувачи  

 

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност.  Неизмирените 

обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од 

раководството. Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати  приходи. 

 

 

3.10 Плати и надоместоци за плати 

 

Агенцијата  учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со 

домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во 

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат 

дополнителни обврски во однос на  финансиските планови. 

 

 

3. 11 Данок на добивка 

 

Во Република Македонија во 2009 година е  воспоставен нов даночен режим  според кој 

основицата за пресметка на данок на добивка беше променета  од добивка пред оданочување, во 

концепт на распределба на добивката. Распределбата од  добивката е поделена на две компоненти: 

 Данок на распределени дивиденди - односно даночна основа е платената дивиденда. Бидејќи 

Агенцијата  своето финансиско работење го врши со примена на одредбите на Законот за 

сметководство на непрофитни организации, тоа нема право да распределува дивиденди. 

Следствено, данокот на распределени дивиденди не е апликативен за Агенцијата. 

 Данок на непризнаени расходи – односно даночна основа  за пресметка на данокот 

претставува износот на непризнаени расходи  утврдени во Упатството, намален за исносот на 

даночниот кредит. Данокот на непризнаени расходи се плаќа секој месец  со авансни плаќања 

врз основа на пресметката од претходната година за таквите непризнаени разлики. На крајот на 

периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данокот. 

            

 

3.12      Финансиски приходи и расходи 

 

Финансиските приходи и расходи се состојат од затезна камата на доспеани ненаплатени салда; 

приход од инвестирани средства и позитивни и негативни курсни разлики. 

Приходот од камати се  евидентира во извештајот на приходи и расходи  во периодот во кој е 

добиена наплатата. 

Затезната камата  на задоцнети салда  се евидентира во извештајот на приходи и расходи во кој е 

извршено плаќањето  или 30 дена од денот на известување  под услов обврската да настанала во 

периодот за кој се известува.   

       

      

3.13       Сметководствен принцип на континуитет 

 

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 

31 декември 2013 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после 

издавањето на финансиските извештаи.  
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3.     ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 

 

3.14       ПРОЕКТ 

 

Во 2011 година во Агенцијата се добиени средства (грант)  за реализирање на  Проект: SEE Digi 

TV project) одобрени  од страна  на Европската Комисија – Претпристапни фондови IPA 

инструмент компонента 2.  

Вкупната вредност на проектот изнесува  ЕУР 72.017,30, во кои Европската Комисија учествува со 

85%, а остатокот на средствата го обезбедува Советот. Во 2011 година на име на  наведениот 

проект се уплатени вкупно Еур 48.971,33 односно Ден 3,014,425. Овој проект во 2013 година е 

завршен. 

 

 

3.15      Јавни набавки 

 

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска 

противвредност во согласност  со Законот за јавни набавки  ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот  објавени во "Службен 

весник на Република Македонија" бр. 130/2008, бр.97/2010, бр.53/2011 и 185/2011 година, како и  

следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот: 

Ред. 

број 

 

Назив на прописот 

 

Објавен/Извор 

 

1. 

Методологија за изразување критериуми за доделување на 

договори за јавни набавки во бодови 

Министерство за финансии на 

Република Македонија 

 

2. 

Правилник за  форма и содржина на огласите и известувањето 

при доделување на договори за јавни набавки 

"Службен весник на Република 

Македонија" бр.154/07 

 

3. 

Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за 

водење записник за отварање на понуди 

"Службен весник на Република 

Македонија" бр.154/07 

 

4. 

Правилник за формата и содржината на образецот од  извештајот 

за спроведување на постапката за јавна набавка 

"Службен весник на Република 

Македонија" бр.154/07 

 

5. 

Уредба за видовите и активностите на градење  кои се предмет на 

договори за јавни набавки  

"Службен весник на Република 

Македонија" бр.158/07 

 

6. 

Уредба за услугите кои се предмет на  

договорите за јавни набавки на услуги 

"Службен весник на Република 

Македонија" бр.157/07 

 

7. 

Упатство за пополнување на   

Извештајот за спроведена постапка 

Министерство за финансии на 

Република Македонија 

 

8. 

Одлука за утврдување на  

индикативен список на договорни органи 

 

Влада на Република Македонија 

 

9. 

Правилник за содржина на  

тендерска документација  

"Службен весник на Република 

Македонија" бр.19/08 

 

10. 

Правилник за формата и содржината на огласите и  

известувањата при доделување на договорите за јавните набавки 

бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во 

примена од 01.01.2008 

 

11. 

Правилник за формата и содржината  

на извештајот од спроведената постапка 

"Службен весник на Република 

Македонија" бр.2/08 

 

 

12. 

Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за 

поништување на постапката и образецот за евиденција на 

постапките со барањата за прибирање на понуди 

 

бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со 

примена од 01.01.2008 година 

 

13. 

Правилник за начин на користење на  

електронски систем за јавни набавки 

Министерство за финансии на 

Република Македонија 

 

 

14. 

 

Правилник за формата и содржината на  

годишниот план за јавни набавки 

Министерство за финансии на 

Република Македонија 

со примена од 01.01.2008 

 

 

15. 

 

Правилник за начинот на проценување на  

вредноста на договорите за јавни набавки 

Министерство за финансии на 

Република Македонија 

со примена од 01.01.2008 

 

16. 

 

Останати 

 

- 
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4.   ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ ЗА  ЗА ВРШЕЊЕ  

      РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

  

 Во 000’Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Приходи од надомест за  за вршење 

 радиодифузна дејност 

 

38,534 

  

45,932 

    

 38,534  45,932 

 

Висината на надоместот го утврдува Агенцијата во согласност со член 60 од Законот за 

радиодифузна дејност. 

 

 

 

5. ПРИХОДИ ОД РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Приходи од радиодифузна такса 27,844  22,083 

    

 27,844  22,083 

 

 

Во согласност со Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата добива 4% од наплатата на 

радиодифузна такса која корисниците ја уплатуваат на сметка на ЈП МРТ. 

 

 

 

 

6. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / (РАСХОДИ) -нето 

  

 

 Во  000’Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Приходи од камати 4,630  5,596 

Приходи од курсни разлики -  1 

Трошоци за камати (85)  - 

Негативни курсни разлики (2)  - 

    

 4,543  5,597 
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7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 

  

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Останати приходи 239  331 

    

 239  331 

 

 

 

 

8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ 

  

 

 Во  000’Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Потрошени канцелариски и други материјали 864  1,215 

Потрошена енергија 2,059  2,195 

Одржување 655  1,061 

Други услуги 505  492 

Транспортни услуги (пошта и телефонија) 2,167  2,333 

Репрезентација 594  1,023 

Наемнини 7,394  7,162 

Други материјални расходи 533  438 

    

 14,771  15,919 

 

 

 

 

9. ДРУГИ РАСХОДИ 

  

 Во  000’Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Провизии за банкарско работење 79  81 

Осигурување 80  88 

Членарини за меѓународни и други организации 124  124 

Интелектуални услуги 5,692  4,707 

Останати расходи 1,189  1,168 

    

 7,164  6,168 
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10. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА 

  

 

 Во 000’  Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Градежни објекти 20,986  300 

Набавена опрема и мебел 1,730  1,505 

Набавен софтвер -  346 

    

 22,716  2,151 

 

 

 

 

 

11. ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 

 

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Трансфери за финансирање на радиодифузни  

друштва и независни продуценти  

 

- 

  

- 

Платен ДДВ од минати години. -  5,560 

Донирани средства 784  - 

    

 784  5,560 

 

 

 

 

 

12. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

 Во 000’  Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Бруто плати на вработените 42,103  40,869 

Надоместоци за јубилејни награди  

и други надоместоци 

 

582 

  

1,629 

Надомест за одвоен живот 196  185 

Дневници за службени патувања во земјата и 

 странство 

 

1,619 

  

1,196 

    

 44,500  43,879 
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13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Пари во банки-Денари 20,156  5,177 

Пари во благајна -Денари 69  84 

Пари вобанки-девизни сметки 158  1,063 

    

 20,383  6,324 

 

 

 

 

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ 

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Побарувања од комитенти за надомест за вршење 

радиодифузна дејност 

 

30,488 

  

32,571 

    

 30,488  32,571 

 

 

 

 

 

 

15. КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ 

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Краткорочни депозити во  

Комерцијална банка АД-Скопје 

 

100,000 

  

135,000 

Камата од депозит во Комерцијална банка АД-Скопје 307  554 

Депозит за бизнис картички -  27 

    

 100,307  135,581 
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16. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА И АВР 

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Други краткорочни побарувања 3,245  1,856 

Побарувања од вработени 32  57 

Побарувања за ДДВ 584  573 

Побарување за ДД 349  - 

АВР 2,379  3,473 

    

 6,589  5,959 

 

Активните временски разграничувања (АВР) во износ од Ден 2,379 илјади (2012: Ден 3,473 

илјади) се однесуваат на неисплатени обврски кон добавувачи за набавени материјални и 

нематеријални средства. Кога се врши плаќање кон добавувачите, побарувањата за АВР се 

пренесуваат на трошоци за капитални набавки. 

 

 

 

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

Во 000’ Денари                                                                             

 

 

 Нематеријални 

средства 

 Материјални 

средства 

  

ВКУПНО 

         

Набавна вредност       

Состојба, 1 јануари 2013  3,758  40,840  44,598 

Набавки  -  22,817  22,817 

Ревалоризација  -  -  - 

Отпис (оттуѓување)  -  (673)  (673) 

       

Состојба,  

31 декември 2013 

 

3,758 

 

62,984 

  

66,742 

        

Исправка на вредноста       

Состојба, 1 јануари   2013  (828)  (27,397)  (28,225) 

Исправка за годината  (532)  (5,161)  (5,693) 

Ревалоризација   -  -  - 

Отпис (оттуѓување)  -  612  612 

       

Состојба,  

31 декември 2013 

 

(1,360) 

 

(31,946) 

 

(33,306) 

        

Сметководствена вредност       

на 31 декември 2013  2,398  31,038  33,436 

       

Сметководствена вредност       

На 31 декември 2012  2,930  13,443  16,373 
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18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И 

ОСТАНАТИ ОБВРСКИ 

 

 

 

 Во 000’ Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Обврски кон добавувачи во земјата 3,738  4,616 

Обврски за ДДВ -  57 

Обврски за договори за дело -  93 

Обврска за данок на добивка -  203 

Останати обврски 386  - 

    

 4,124  4,969 

       

 

 

 

19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ  

РАЗГРАНИЧУВАЊА (ПВР) 

 

 Во  000’Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2013  2012 

 

Пасивни временски разграничувања  25,835  28,824 

    

 25,835  28,824 

 

 

ПВР во износ од Ден 25,835 илјади (2012: Ден 28,824 илјади) се однесуваат на ненаплатени 

побарувања за надоместоци за вршење радиодифузна дејност. Во моментот на наплата, се 

пренесуваат на товар на приходите. 
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20. ДЕЛОВЕН ФОНД И АКУМУЛИРАН ВИШОК 

НА ПРИХОДИ 

 

Во 000’ Денари                                                                             

 

 

 

  

Деловен 

фонд 

 Акумулиран 

вишок на 

приходи 

  

 

ВКУПНО 

         

Состојба, 1 јануари 2013  16,396  146,642  163,038 

Ефект од движење во материјални 

и нематеријални средства-нето 

 

17,076 

 

- 

  

 

17,076 

Оперативна нето добивка/(загуба)  -  (18,834)  (18,834) 

       

Состојба, 

31 декември 2013 

 

33,472 

 

127,808 

  

161,280 

       

Состојба, 1 јануари 2012  16,175  146,763  162,938 

Ефект од движење во материјални 

и нематеријални средства-нето 

 

221 

 

- 

  

 

221 

Оперативна нето добивка/(загуба)  -  (121)  (121) 

       

Состојба, 

31 декември 2012  

 

16,396 

 

146,642 

  

163,038 

       

 

 

 

21. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

На 26 декември, 2013 година е донесен Закон за аудио и  аудиовизуелни медиумски услуги објавен 

во Службен весник на Република Македонија бр. 184/26.12.2013 година. Одредбите на овој Закон 

стапуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, што значи дека ќе бидат апликативни за 

Агенцијата во 2014 година. 

 

 

 

 

22. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ 

 

Официјалните валутни курсеви применети на денот на Извештајот на финансиската состојба на 

ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2013 и 2012 година  се следни: 

 

   

  31 декември, 

2013 

 31 декември, 

2012 

     

1 EUR  61,5113  61,5000 

1 GBP  73,5429  76,3908 

     

 


