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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
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 2017 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 овие финансиски
извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република
Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на
финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е
резултат на измама или грешка.
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 објавени во Република Македонија. 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.

(Продолжува)
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО РАКОВОДСТВОТО НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ
(Продолжение)

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да
обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
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 2017 година, како и финансискиот
резултат, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации што се
применува во Република Македонија.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје
Соња Чулева, Управител
Sonja Chuleva

Digitally signed by Sonja Chuleva
Date: 2018.03.16 11:31:27 +01'00'

Соња Чулева, Овластен ревизор

Скопје, 19 март, 2018 година
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината што завршува на 31 декември 2017
(Во илјади Денари)

Белешка
ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ
Приходи од надомест за користење одобрени
дозволи за вршење на дејноста
Приходи од буџети и фондови
Останати приходи
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД
ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

4; 3.1;
3.2
5; 3.2
7

РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ
Материјални расходи и услуги
Други расходи
Капитални и други средства
Платени обврски за даноци и други трансфери
Плати и други надоместоци за вработените
Финансиски трошоци-нето
ВКУПНИ РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ

8
9
10
11
12; 3.12
6; 3.6

Година што завршува на
31 декември
2017
2016

66,203
45,442
-

66,232
56,289
1,046

111,645

123,567

(7,832)
(12,436)
(2,887)
(7,755)
(46,279)
(12,833)

(6,622)
(10,184)
(4,573)
(7,306)
(46,355)
(19,940)

(90,022)

(94,980)

ОСТВАРЕН ВИШОК / (ЗАГУБА) НА ПРИХОДИДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ

21,623

28,587

Данок на добивка

(2,895)

(3,668)

18,728

24,919

77,173

52,254

95,901

77,173

ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ
Пренесен дел од вишок на приходи од
претходни години
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ И
ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на
овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017 се прифатени и одобрени
од Раководството на Агенцијата на 27.02.2018 година.
Директор,
Д-р Зоран Трајчевски
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2017
(Во илјади Денари)
АКТИВА
Тековни средства
Пари и парични еквиваленти
Побарувања од комитенти
Други побарувања и АВР
Залихи
Нетековни средства
Нематеријални средства-нето
Материјални средства-нето

Белешка

2017

2016

13
14; 3.8
15

92,295
23,536
12,690
18
128,539

77,138
22,823
29,976
11
129,948

16; 3.7
16; 3.7

20,057
226,996
247,053

25,288
230,899
256,187

375,592

386,135

18

7,250

12,520

17; 3.9
19
20
18

3,810
19,700
1,860
25,370

7,415
4,313
19,095
9,420
40,243

21
21

247,071
95,901

256,199
77,173

342,972

333,372

375,592

386,135

ВКУПНА АКТИВА

ПАСИВА
Долгорочни обврски
Долгорочен кредит
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи и
останати тековни обврски
Останати финансиски обврски
Пасивни временски разграничувања (ПВР)
Краткорочен дел на долгорочен кредит
Вкупно тековни обврски
Деловен фонд и акумулиран вишок на приходи
Деловен фонд
Акумулиран вишок на приходи
Вкупно деловен фонд и
акумулиран вишок на приходи
ВКУПНА ПАСИВА

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ (во
натамошниот текст: “Агенцијата ”) е независно регулаторно непрофитно тело со јавни
овластувања во радиодифузната дејност.
Агенцијата е основана на 16.02.2007 година и е запишана во Централен Регистер на Република
Македонија под ЕМБС бр.: 5171440.
Седиште: ул.Македонија бр.38 Скопје,Центар.
Приоритетна дејност: 84.13-Управување и давање помош за поуспешно деловно работење.
Работењето на Агенцијата до 2013 година е тесно поврзано со Законот за радиодифузна дејност
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005 и пратечките измени и дополнувања
објавени во бр.103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013.)
На 26 декември, 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во
натамошниот текст: Законот), објавен во “Службен весник на Република Македонија”
бр.184/26.12.2013 година додека соодветните дополнувања / измени се објавени во “Службен
весник на Република Македонија” бр. 13/2004, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016 и 132/2017
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 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ги
има следните надлежности:
- Се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите; заштита и развој на
плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; охрабрува и поддржува постоење
на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни услуги;
- Превзема мерки во согласност со Законот во случаи на прекршување на неговите одредби или
останатите прописи донесени врз основ на истиот;
- Се грижи за обезбедување заштита на малолетни лица;
- Донесува акти што произлегуваат од Законот;
- Се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудиовизуелните медиумски
услуги;
- Утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација;
- Одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или радио
емитување;
- Превзема мерки за времено ограничување на пренос и прием од странски држави, во
согласност со член 45 од Законот;
- Донесува листа на настани од големо значење во Републиката, поттикнува медиумска
писменост, врши надзор согласно членовите 28,29 и 30 од Законот, води регистри утврдени со
Законот, спроведува истражувања и анализи, врши мерење на гледаноста или слушањето на
емисии и го пропишува начинот на кој се извршува мерењето;
- Врши други работи утврдени со Законот и дополнувањата/измените.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Советот на Агенцијата е составен од 7 членови со мандат од 7 години, кои ги избира Собранието
на Република Македонија. Со Одлука бр.07-2613/1 од 02.07.2014 година, објавена во “Службен
весник на Република Македонија:” бр.100/03.07.2014 година.
Советот на 31.12.2017 година работи во следниот состав:
Име и презиме
Лазо Петрушевски
Д-р Милаим Фетаи
Селвер Ајдини
М-р Алма Машовиќ
М-р Методија Јанчевски
Зоран Фидановски
Лазар Трајчев

Функција во Советот
Претседател
Заменик-претседател
Член
Член
Член
Член
Член

Стручна служба
Стручната служба на Агенцијата на 31 декември 2017
организациони делови:

Година на назначување
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

година е организирана во следните

Назив на организациониот дел
Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата
Сектор за програмски работи
Сектор за правни и економско-финансиски работи
Сектор за стратешко планирање и авторски права
Сектор за информатичка поддршка и општи работи
Одделение за внатрешна ревизија

E-mail адреса на секторски
раководител
d.ljubevska@avmu.mk
е.janevska@avmu.mk
a.skerlev-cakar@avmu.mk.
m.dovleva@avmu.mk
аrben.saiti@avmu.mk
m.abduraimi@avmu.mk

Во согласност со член 22 од Законот, одредбите од Законот за државни службеници не се
применуваат на вработените во Агенцијата.
Во 2016 година била донесена Одлука на Советот за именување членови на Привремена
комисија за следење на медиумските претставувања.Во тек на истата година била донесена
Одлука за престанок на мандатот на Привремената комисија.
Директор на Агенцијата
Директор на Агенцијата е Д-р Зоран Трајчевски.Директорот на Агенцијата има надлежности
утврдени во член 20 од Законот.
Број на вработени
На 31.12.2017 година, Агенцијата има 50 вработени. (На 31.12.2016:50 вработени.)
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017
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, 17/2011 и
154/2015) односно Правилникот за сметководство на непрофитните организации ("Службен
весник на Република Македонија"42/2003, 12/2009 и 175/2011.) 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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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2017
3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
3.1

Аудио или аудиовизуелна медиумска услуга

Во согласност со член 3 од Законот, аудио или аудиовизуелна медиумска услуга е:
a) Услуга која ја обезбедува давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга, која
опфаќа каква било форма на економска активност чија примарна цел е обезбедување на
аудио или аудиовизуелни програми за да се информира, забавува и/или образува
пошироката јавност преку електронски комуникациски мрежи;
и
b) Аудио или аудиовизуелна комерцијална комуникација.
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 од:
Надомест за обезбедување на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање (надомест за надзор)
Во согласност со член 142 од Законот, се наплатува годишен надомест во висина од 0,5% од
вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со реемитување на програмски сервиси или
со обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во текот на претходната
календарска година или пократок период кога е почнато со давање на услугата. Надоместот се
плаќа најдоцна до 15 април во тековната година на сметка на Агенцијата.
Надомест за Дозвола за телевизиско или радио емитување
Во согласност со член 68 од Законот, дозволата за телевизиско или радиоемитување ја доделува
Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално,) а
имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис
во подрачјето за кое ја добил дозволата. Дозволите се одобруваат во постапка на јавен конкурс, а
одлуката за доделување дозвола за телевизиско или радио емитување се објавува во Службен
весник на Република Македонија и на веб страната на Агенцијата. Дозволите се издаваат за време
траење од 9 години со можност за нивно продолжување.
Надоместот за одобрените дозволи се утврдува на начин утврден во член 80 од Законот, а се плаќа
за наплатува за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, во рок од
30 дена од денот на прием на фактурата издадена од Агенцијата.
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3.2 Признавање на приходите
Радиодифузна такса
Во согласност со член 135 од Законот, радиодифузната такса претставува јавна давачка што служи
за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки
развој на дејноста на јавниот радиодифузен сервис, за одржување, употреба и развој на јавната
радиодифузна мрежа и за работа на Агенцијата. Радиодифузната такса се плаќа месечно во висина
на трошоците за живот од претходната година објавен од Државниот завод за статистика.
Наплатата се врши на сметка на ЈП МРТ од каде уплатените средства се насочуваат на
корисниците наведени во член 135 од Законот. Согласно со измените на Законот објавени во
“Службен весник на Република Македонија” бр.132/2017 година, радиодифузната такса е
укината,а Агенцијата, добива надомест директно од Буџетот на Република Македонија. Надоместот
изнесува 6% на 0,5% од вредноста на вкупниот Буџет на Република Македонија.
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

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.
3.5

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.
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3.6

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)
Материјални (основни) средства

Материјалните (основните) средства на Агенцијата се состојат од градежен објект, 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,
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 сл.
(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 Агенцијата:
Опис
Градежен објект

2017
2%

2016
2%

Канцелариски мебел и опрема

12%

12%

Компјутери, патнички возила и
телекомуникациска опрема

20%

20%

10-15%

10-15%

Останата опрема

Кога се добиваат донирани средства, тогаш нивната вредност се евидентира директно на
зголемување на средствата и деловниот фонд. Амортизацијата се евидентира на терет на
деловниот фонд со истовремено зголемување на акумулираната амортизација.
3.7

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.
3.8

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.
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3.9

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. 10

Данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива во Република Македонија, основицата за пресметка на
данок на добивка претставува добивка пред оданочување корегирана за износ на непризнаени
расходи и одредени олеснувања, на која се аплицира стапка од 10% (2016:10%.)
Данокот се плаќа секој месец со авансни плаќања врз основа на пресметката од претходната
година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данокот.
3.11

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.
3.12

Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на
31 декември 2017 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после
издавањето на финансиските извештаи.
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3.13

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
ПРОЕКТИ

Во Агенцијата се исплатени средства за национално кофинансирање (НКФ) за проектот на
Агенцијата од IPA TAIB 2011„Обезбедување опрема за мониторинг на медиумски содржини што
ги врши Агенцијата, EuropeAid/136311/IH/SUP/MK.“ Истиот се однесува за набавка на техничка
опрема за мониторинг на медиумските содржини кој го врши Агенцијата согласно Законот и е со
вкупна вредност од Еур 839.608,00. Истиот е исплатен во целост во 2017 година.
Во Агенцијата заклучно со 2016 година, заврши со спроведување Проектот во рамките на
Програмата IPA TAIB 2009 - Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела
од областа на телекомуникациите и медиумите за воспоставување на ефикасна регулаторна рамка
за новите дигитални и мултиплеј услуги (Enhancing theadministrative capacities of telecom and media
authorities for efficient of new digital and multiple play services.) Во овој Проект партиципираа
Агенцијата за електронски комуникации и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Вкупната вредност на Проктот изнесуваше Еур 854.900,00.
Партиципација на 2-те агенции изнесува 10% од вкупната вредност на Проектот, односно
учеството на Агенцијата изнесува Еур 42,745,00. Плаќањето на сопственото учество е извршено
преку Министерството за финансии на Република Македонија.
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3.14

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" како и следните прописи и акти донесени врз основа на
одредбите на Законот:
Ред.
број
Назив на прописот
Објавен/Извор

12.

Методологија за изразување критериуми за доделување на
договори за јавни набавки во бодови
Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето
при доделување на договори за јавни набавки
Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за
водење записник за отварање на понуди
Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот
за спроведување на постапката за јавна набавка
Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на
договори за јавни набавки
Уредба за услугите кои се предмет на
договорите за јавни набавки на услуги
Упатство за пополнување на
Извештајот за спроведена постапка
Одлука за утврдување на
индикативен список на договорни органи
Правилник за содржина на
тендерска документација
Правилник за формата и содржината на огласите и
известувањата при доделување на договорите за јавните набавки
Правилник за формата и содржината
на извештајот од спроведената постапка
Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за
поништување на постапката и образецот за евиденција на
постапките со барањата за прибирање на понуди

13.

Правилник за начин на користење на
електронски систем за јавни набавки

14.

Правилник за формата и содржината на
годишниот план за јавни набавки

Министерство за финансии на
Република Македонија
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Министерство за финансии на
Република Македонија
"Службен весник на Република
Македонија" бр.154/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.154/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.154/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.158/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.157/07
Министерство за финансии на
Република Македонија
Влада на Република Македонија
"Службен весник на Република
Македонија" бр.19/08
бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во
примена од 01.01.2008
"Службен весник на Република
Македонија" бр.2/08
бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со
примена од 01.01.2008 година

2008-2017
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4.

ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ ЗА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Приходи од надомест за за вршење
на дејност
Други приходи

65,525
678

64,892
1,340

66,203

66,232

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

5.

ПРИХОДИ ОД БУЏЕТИ И ФОНДОВИ
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Приходи од фондови (радиодифузна такса)
Приход од Буџет на РМ

42,268
3,174

56,289
-

45,442

56,289

Во согласност со Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата добиваше 6% од наплатата
на радиодифузна такса која корисниците ја уплатуваат на сметка на ЈП МРТ.Од октомври,
2017 година, Агенцијата добива директно од Буџетот на Република Македонија ( 6% на
0,5 % од вредноста на вкупниот Буџет на Република Македонија.)
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6.

ФИНАНСИСКИ (РАСХОДИ) / ПРИХОДИ - нето
Во илјадиДенари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Приходи од камати
Приходи од курсни разлики
Трошоци за камати
Негативни курсни разлики

7.

5
(12,834)
(4)

9
(19,944)
(5)

(12,833)

(19,940)

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Други вонредни приходи

-

1,046

-

1,046
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8.

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ
Во илјадиДенари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Потрошени канцелариски и други
материјали, униформи и гориво
Потрошена енергија
Одржување
Други услуги
Транспортни услуги(пошта и телефонија)
Репрезентација
Наемнини
Други материјални расходи

9.

609
2,452
842
279
1,251
405
1,117
877

1,213
2,466
487
24
1,186
472
407
367

7,832

6,622

ДРУГИ РАСХОДИ
Во илјадиДенари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Провизии за банкарско работење
Осигурување
Членарини за меѓународни и други организации
Интелектуални услуги
Останати расходи

93
236
150
6,786
5,081

88
158
148
8,043
1,747

12,436

10,184
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10.

КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Градежни објекти (градба и адаптација)
Набавена опрема и мебел
Набавен софтвер

11.

2,831
56

138
3,875
560

2,887

4,573

ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
ДДВ и аконтации за ДД
Други расходи за меѓународна соработка-IPA
Донирани средства

8
7,747
-

108
5,406
1,792

7,755

7,306
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12.

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Бруто плати на вработените
Надоместоци за јубилејни награди
и други надоместоци
Дневници за службени патувања
Надоместоци за членови на Советот
Надоместоци за привремена комисија

13.

35,894

34,975

834
1,475
7,682
394

913
1,670
7,512
1,285

46,279

46,355

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Пари во банки-Денари
Пари во благајна -Денари
Пари во банки-девизни сметки
Пари во благајна- девизи

92,218
17
60

77,082
10
46

92,295

77,138
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14.

ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Побарувања од комитенти за надомести

15.

23,536

22,823

23,536

22,823

ДРУГИ ПОБАРУВАЊА И АВР
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Други краткорочни побарувања
Побарувања од вработени
Побарувања за ДДВ
Побарување за ДД
АВР

420
32
659
846
10,733

5,489
33
470
23,984

12,690

29,976

Активните временски разграничувања (АВР) во износ од Ден 10,733 илјади (2016: Ден
23,984 илјади) се однесуваат на неисплатени обврски кон добавувачи за набавени
материјални и нематеријални средства во износ од Ден 210 илјади (2016: Ден 2,043
илјади,) Ден 7,250 илјади за главница на кредит (2016: Ден 19,564 илјади,) камата за
кредит Ден 1,860 илјади (2016: Ден 2,377 илјади,) осигурување во износ од Ден 126
илјади и набавка моторно возило Ден 1,287 илјади.
Кога се врши плаќање кон добавувачите, побарувањата за АВР се пренесуваат на
трошоци за капитални набавки.
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16.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (Во илјади Денари)
Нематеријални
средства

Градежни
објекти

Опрема,
мебел,
возила

Инвестиции
во тек

Набавна вредност
Состојба,
1 јануари 2017
Набавки
Ревалоризација
Отпис (оттуѓување)

30,971
412
-

199,110
2,987
-

70,065
3,244
677
(2,507)

1
-

300,147
3,244
4,076
(2,507)

Состојба,
31 декември 2017

31,383

202,097

71,479

1

304,960

Исправка на вредноста
Состојба,
1 јануари 2017

(5,683)

(1,991)

(36,286)

-

(43,960)

Исправка за годината
Ревалоризација
Отпис (оттуѓување)

(5,502)
(141)
-

(1,991)
(60)
-

(8,127)
(282)
2,156

-

(15,620)
(483)
2,156

Состојба,
31 декември 2017

(11,326)

(4,042)

(42,539)

-

(57,907)

Сметководствена
вредност
на 31 декември 2017

20,057

198,055

28,940

1

247,053

Сметководствена
вредност
на 31 декември 2016

25,288

197,119

33,779

1

256,187

ВКУПНО
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17.

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Обврски кон добавувачи во земјата
Обврски за данок на добивка
Други обврски кон вработени, работници и
други физички лица

18.

3,394
315

4,029
3,285

101

101

3,810

7,415

OБВРСКА ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ (Во илјади Денари)

Банка

Комерцијална банка АД-Скопје
Договор бр.
02-100-427/1 од
23.02.2015 година

НеТековен Тековен тековен
дел
дел
дел
2017
2016
2017

Нетековен
дел
2016

-

7,044

7,250

12,520

Камата

1,860

2,376

-

-

ВКУПНО

1,860

9,420

7,250

12,520

Камата

5,40%p.a.
декурзивно

Доспеаноост/
рати

отплата
од 23.02.2015
до 23.02.2021

На 23 февруари 2015 година, Агенцијата склучи Договор за кредит со Комерцијална банка
АД-Скопје бр.02-100-427/1, во вкупен износ од Ден 40,000 илјади. Главницата на кредитот
се отплаќа во вкупно 72 месечни рати, од кои првите 6 месечни рати се во износ од
Ден 200 илјади/рата, а остатокот од 66 месечни рати, се отплатува во износ од Ден 587
илјади/рата.
На 25 јануари, 2017 година, Агенцијата изврши предвремено враќање на дел од кредитот
во износ од Ден 10,000 илјади.
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19.

ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
Во илјади Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Останати краткорочни финансиски обврски

20.

-

4,313

-

4,313

ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (ПВР)
Во илјадиДенари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2017
2016
Пасивни временски разграничувања

19,700

19,095

19,700

19,095

ПВР во износ од Ден 19,700 илјади (2016: Ден 19,095 илјади) се однесуваат на однапред
пресметани приходи. Во моментот на наплата, се пренесуваат на приходите во Билансот на
приходи и расходи.
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21. ДЕЛОВЕН ФОНД И АКУМУЛИРАН ВИШОК
НА ПРИХОДИ (Во илјади Денари)

Состојба,
1 јануари 2017
Нови набавки на материјални и
нематеријални средства
Отпис/продажби на материјални
средства
Ефект од ревалоризација на
набавна вредност
Тековна
амортизација/депрецијација на
материјални и нематеријални
средства
Ефект од ревалоризација на
амортизација/депрецијација
Отпис/продажба ефект на
амортизација-нето
Зголемување/(намалување) на
залихи -нето
Оперативна нето добивка
Состојба,
31 декември 2017
Состојба,
1 јануари 2016
Ефект од движење во материјални
и нематеријални средства и
залихи -нето
Оперативна нето добивка/(загуба)
Состојба,
31 декември 2016

Деловен
фонд

Акумулиран
вишок на
приходи

ВКУПНО

256,199

77,173

333,372

3,244

-

3,244

(2,507)

-

(2,507)

4,076

-

4,076

(15,620)

-

(15,620)

(483)

-

(483)

2,144

-

2,144

18
-

18,728

18
18,728

247,071

95,901

342,972

214,085

52,254

266,339

42,114

-

42,114

-

24,919

24,919

256,199

77,173

333,372
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22.

НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Значајни настани после датумот на известување не се евидентирани.

23.

ВАЛУТНИ КУРСЕВИ
Официјалните валутни курсеви применети на денот на Извештајот на финансиската
состојба на ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2017 и 2016
година се следни:

1 EUR

31 декември,
2017

31 декември,
2016

61,4907

61,4812
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