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Предлог на Годишен финансиски план на Агенцијата 

за електронски комуникации за 2013 година 

 
Агенцијата за електронски комуникации тргнувајќи од активностите што ги извршува во 
рамките на својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во 
согласност со Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр.13/2005; 
бр.14/2007, 55/07, 98/08,  83/10, 13/2012, 59/2012 и 123/2012) и прописите донесени врз 
основа на него, а се со цел истите да се рефлектираат во операционализација на 
целите на Законот, изврши проценка на расходите по расходни потставки кои се 
финансираат од приходи оставрени од надоместоците предвидени со Законот за 
електронски комуникации (Правилник за утврдување на методот за пресметување на 
годишниот надоместок  за користење на доделени броеви и серии на броеви  од 
Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на РМ “Службен 
весник на РМ” бр.12/2010, Правилник  за начинот на пресметка на годишниот 
надоместок за користење на радиофреквенции „Службен весник на РМ“ бр.2/2008, 
Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на 
пазарот за електронски комуникации  „Службен весник на РМ“ бр.139/2006, Правилник 
за изменување на правилникот за методологијата за пресметување на годишниот 
надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации „Службен весник на РМ“ 
бр.33/2007, Правилник за изменување на Правилникот за методологијата за 
пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски 
комуникации “Службен весник на РМ“  бр.5/2008 , бр.30/2011 ),воедно изврши проценка 
и на очекуваните приходи. 
 
По извршената пресметка на расходите и приходите за 2013 година Агенцијата за 
електронски комуникации Ви го доставува Годишниот финанасиски план за 2013 
година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи. 
 
Годишниот финансиски план е изработен согласно член 26 став 1 и став 2 од Законот 
за електронски комуникации во кој се содржани податоци за приходите и расходите 
(предвидени капитални и оперативни трошоци) детално и по аналитички конта за 
секоја расходна и приходна категорија со споредбени показатели од 2013 и 2012 
година за планираните расходи и приходи. 
 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 
 

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ  

 
Во расходната категорија Потрошени материјали вкалкулирани се видови и количини 
на материјали кои се неопходни за нормално извршување на работните задачи на 
работниците:  

 канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од 
страна  на вработените (домашна и странска литература); 

 материјали за АОП, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат, 



Предлог на Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година 

 

 

 

Страна 5 

 

  

горива и масла за возниот парк на АЕК; 

 материјали за организирање на работилници од областа на електронските 
комуникации, други административни материјали; 

 материјали за специјална намена ( потрошен материјал за мерна опрема); 

 вода и други комунални такси и услуги; 

 материјали за поправка;  
 со планирана вредност од  5.487.239 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2013 
година е за   48,62 %  помалку во однос на планираната вредност во 2012 година. 

 
 

РАСХОДНА СТАВКА 401- ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА  

 
Планираниот износ е 5.850.000  денари, во кои се вкалкулирани трошоци за централно 
греење, течни горива за затоплување  на Контролно Мерните Центри во Скопје, Битола 
и Штип и за електрична енергија. 
Планираната вредност на расходната категорија Потрошена енергија за 2013 година  е за 
11,90% помалку во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДДРЖУВАЊЕ НА 

СРЕДСТВАТА 

 
Во расходната категорија се вкалкулирани: 

 трошоци за одржување на згради (молерофарбарски работи за Дирекција, КМЦ 
Зајчев Рид, КМЦ Битола, КМЦ Штип); 

 одржување на зелени површини околу деловните објекти во вкупен износ од                         
300.000 денари. 

Планираната вредност на расходната категорија Инвестиционо оддржување за 2013 
година  е за  80,65 % помалку во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 403- ДРУГИ УСЛУГИ ( КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И 

КОМУНИКАЦИЈА) 

 
 Во Годишниот финансиски план за 2013 година предвидени се трошоци за: 

 поправка и сервисирање на возниот парк на АЕК  ( резервни делови, автогуми); 

 поправка и одржување на мебел, софтверска и хардверска опрема, 
софистицирана електронска опрема, информатичка опрема и друга опрема; 

 курирски услуги, трошоци за фиксна телефонија, интернет пристап, трошоци за 
мобилна телефонија; 

 услуги за копирање, печатење и издавање  

 други трошоци за комуникации (рф комуникациски линк меѓу АЕК, дирекција и 
КМЦ Скопје и КМЦ Битола и далечинска управувана мониторинг станица 
Битола) 

во вкупна вредност  12.770.690 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Други услуги ( комунални услуги и 
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комуникација )  за 2013 година  е за 16,61% помалку во однос на планираната вредност во 
2012 година 
 

РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ  

 
Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вкалкулирани трошоци за 
регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува  215.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги  за 2013 
година  е за 4,88 % повеќе во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 405 -  ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА,  ПРОПАГАНДА И 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА  

 
Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 12.076.000,00 денари, се 
вкалкулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација (за организирани јавни 
состаноци, за органзирани состаноци со регулаторни тела од областа на 
електронските комуникации, за организирање на меѓународна регулаторна 
конференција и др.), прехрамбени продукти и пијалоци.  
Планираната вредност на расходната категорија Издатоци за реклама, пропаганда и 
репрезентација   за 2013 година  е еднаква  во однос на планираната вредност во 2012 
година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 408 -  НАЕМНИНА 

 

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоците за користење на деловните 
простории што се земени под закуп со плаќање на месечна закупнина (за потребите на 
дирекцијата во Скопје), и трошоци за оперативен лизинг за моторни возила во вкупен 
износ од 7.591.200 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Наемнина  за 2013 година  е за 58,11 
% помалку во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 

 

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ  

 
Планираниот износ на расходната ставка  други материјални расходи се однесува за:  

 услуги за чистење деловни простории; 

 отстранување на фекалии од септичка јама од КМЦ Зајчев Рид; 

 и  други материјални расходи 
и  изнесува   1.450.000  денари. 

Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи   за 2013 
година  е за 67,92 % помалку во однос на планираната вредност во 2012 година. 
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РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

 

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 500.000 денари, а се 
однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи. 
Планираната вредност на расходната категорија Провизија за платен промет   за 2013 
година  е за 58,33 % помалку во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоци за: 

 осигурување на моторни возила на АЕК; 
 

во вкупна вредност 300.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување   за 2013 
година  е еднаква во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ  ПАТУВАЊА И ПАТНИ 

ТРОШОЦИ 

 

Земајќи ги во предвид  активностите што ги извршува Агенцијата во рамките на своите 
надлежности ( заедно со Контролно Мерните Центри во Скопје , Битола и Штип) и тоа:  

 континуирано извршување на контрола и мониторинг на радиофреквенциите; 

 воедно и инспекциски надзор на давателите на јавни телекомуникациски услуги; 

 учеството на вработените и на Комисијата орган на АЕК на семинари, на саеми 
од областа на телекомуникациите, учество на конференции за 
радиокомуникации, за телекомуникации во Меѓународната унија за 
телекомуникации (ITU), учество на симпозиуми на INA, на Генералното 
собрание на ETSI, на состаноците на IRG/BEREC 

 обуки, стручни усовршување на вработените од областите на работењето на 
АЕК 

патните, хотелските и дневните расходи во земјата и странство се проценија во 
износ од  14.350.000 денари. 

Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и 
патни трошоци   за 2013 година  е за 12,77 % помала во однос на планираната 
вредност во 2012 година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И 

ГРАЃАНИ 

 

Во проекцијата на расходната категорија се вкалкулирани надоместоци за работниците 
за регрес за годишен одмор, еднократна парична помош, надоместоци за користење 
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на сопствено возило за службени цели, отпремнина при заминување во пензија во 
вкупен износ од 3.026.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на 
работници и граѓани   за 2013 година  е за 39,84 % помала  во однос на планираната 
вредност во 2012 година. 

РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ 

 

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 100.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2012 
година  е за 80,00 % помала во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 416 – ЧЛЕНАРИНИ 

 

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 4.098.242 денари, во која се 
опфатени трошоците за измирување на редовните  годишни обврски за: 

 членарини во меѓународните институции ( ITU, ETSI, IRG/BEREC, Cullen 
International); 

 трошоците за членарини кон домашните организации. 
Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2013 година  е за 10,99 
% помала во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ  

 

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2013 година во износ од  
85.772.022 денари се должат на следново: 

 Обука – стручно усовршување на стручниот кадар преку учество на семинари 
што се одржуваат во земјата и странство, со предвидени износи за котизација, 
обука за управување со организациски ресурси, посета на курсеви за јазици, 
посета на напредни курсеви за компјутери, стручна дообука на вработените во 
одделните сегменти на организционата стуктура на вработените; 

 Учество на Комисијата, орган на АЕК на меѓународни конференции од областа 
на електронските комуникации;  

 Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на 
Комисијата за електронски комуникации со вкалкулиран персонален данок на 
доход; 

 Здравствени прегледи на вработените, адвокатски  и други видови на услуги; 

 Маркетинг истражување на јавното мислење и изработка на комуникациска 
стратегија, изработка на промотивна кампања, промотивна кампања; 

 За користење на други договорни услуги (ревизија на финансиско работење на 
АЕК спроведена  од независен ревизор избран по пат на јавен тендер - согласно 
член 26 став 3 од Законот за електронски комуникации, изнајмување на 
аудиовизуелна опрема и услуги за превод); 

 учество во проектно фише во IPA фондови ; 

 надоместоци за волонтерска работа; 
Планираната вредност на расходната категорија Интелектуални и други услуги за 2013 
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година  е за 37,39 % помала во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ 

 

Во оваа расходна категорија предвидени се трошоци за враќање на средства врз 
основа на погрешни уплати (уплати од физички лица), објава на огласи, тендери во 
домашни и меѓународни списанија, дезинфекција, судски такси, во вкупен износ од                           
7.780.000 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2013 
година  е за 10,57 % помала во однос на планираната вредност во 2012    година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 420 – СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ   

 

Планираниот износ на расходната ставка изнесува 0 денари (издатоци за 
воспоставување на меѓународната соработка и сл.). 
 

РАСХОДНА СТАВКА 430 – ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ 

 

Планираниот износ на расходната ставка изнесува 0 денари. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА  

 

Предвидени се средства за финансиска реализација на инвестиционите  активности : 

 изградба на административен објект (според утврдената динамика на плаќање 
согласно утврдените услови во тендерската постапка и формалниот договор за 
набавка на изведбено градежно занатските работи на административниот објект 
на АЕК во Буџетот на АЕК за 2013 година, е предвидена целосна финансиска 
реализација на проектот; 

 Изградба на антенски столб во Скопје (се планира повеќегодишна набавка од 
која проценетата вредност за реализација во 2013 год, изнесува 5.000.000 
денари); 

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува                 
108.902.451 денари. 
Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2013 година  е 
за 80,02 % помалку во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 
 

РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА 

 

Во Годишниот финансиски план за 2013  година предвидени се средства  238.600.508  
денари и тоа за : 
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 опремување на деловните објекти со канцелариски мебел; 

 информатичка опрема (интегриран информационен систем на АЕК, персонални 
и преносни компјутери,систем за мерење на квалитетот на 
телекомуникациската услуга); 

 набавка на софистицирана мерна опрема (според утврдената динамика на 
плаќање согласно утврдените услови во тендерската постапка за набавка на 
софистицирана мерна електронска опрема во Буџетот на АЕК за 2013 година во 
проекцијата на горенаведната расходна категорија се планирани за реализација 
120.000.000 денари од финансиските средства на планирната вкупна вредност 
на софистицираната електронска опрема); 
 
 

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2013 година  е 
за 23,45 % помала во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 455 – ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 

 
Планираниот вредност на оваа расходна ставка е 10.000.000 денари и е за 50,00 % 
помала во однос на планирана вредност во 2012 година. 
 

 

РАСХОДНА СТАВКА 460 -  ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ  

 
Проекцијата на финансиски средства за оваа расходна категорија е направена врз 
основа на Систематизацијата на работници по работни места и Правилникот за плати 
и надоместоци. Во пресметката  вкалкулирани се ефектите од  ангажираност  на 
работниците во секторите во кои ја извршуваат својата работна задача. Исто така 
предвидена е  прекувремена работа, ноќен труд, празнична работа, персонален данок 
на доход, придонес за ПИО, здравство, вработување, проценет за  12 месеци. 
Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 125.940.000,00 денари за 132 
вработени во редовен работен однос. 
Планираната вредност на расходната категорија Вкалкулирани плати за 2013 година  е 
еднаква во однос на планираната вредност во 2012 година. 
 

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ 

 
Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 690.648 денари и се однесува за 
персонален данок на доход за регрес за годишен одмор и персонален данок на доход 
за реализирани трошоци за Комисијата, орган на АЕК. 
Планираната вредност на расходната категорија Даноци кои не зависат од резултатот 
за 2013 година  е за 19,69% помала  во однос на планираната вредност во 2012 
година. 
 
  
Вкупно планирани расходи:                                                     645.800.000 денари 
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ПРИЛОЗИ



ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА 

     40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ 

ПЛАНИРАНИ  
РАСХОДИ 
2013 

400      ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 5.487.239 

400100 - Канцелариски материјали  300.000 

400110 - Списанија, весници и други изданија за кoристење на вработените- домашна л.   200.000 

400120-Списанија, весници и други изданија за користење на вработени -странска литература 0 

400130 - Други административни материјали  10.000 

400210 - Материјали за АОП  1.500.000 

400310 – Водовод и канализација  250.000 

400320 – Други комунални такси и услуги  350.000 

400420 - Средства за одржување на хигиена  250.000 

400510 - Ситен инвентар, алат  500.000 

400511 - Горива и масла (моторни возила)  1.827.239 

400512 - Горива и масла (специјални возила)  200.000 

400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема) 0 

400620- Други материјали за поправка 50.000 

400690- Други материјали (останато) 50.000 

  401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА  5.850.000 

401800– Електрична енергија  2.880.000 

401810 – Централно греење  2.400.000 

401820 -  Течни горива ( за  затоплување )  560.000 
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401830 – Други неспомнати трошоци за струја, парно 10.000 

402  ИВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 300.000 

402610 – Одржување на згради ( молерофарбарски и други услуги) 300.000 

402810 – Одржување на зелени површини околу деловни објекти   0 

403 ДРУГИ УСЛУГИ ( КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА) 12.770.690 

403120– Поправка и сервисирање на лесни возила 
 ( вклучувајќи резервни делови и автогуми) 1.000.000 

403210 – Поправка и сервисирање на други возила 
  -  специјални возила ( вклучувајќи резервни делови и автогуми) 200.000 

403211 – Поправка и одржување на мебел  50.000 

403212– Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема   4.506.690 

403213 – Поправки и одржување на опрема  300.000 

403310 -  Пошта   600.000 

403320 – Телефон и телефакс (мобилна, фиксна телефонија) 4.400.000 

4033202-Интернет и линкови 1.200.000 

403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање                500.000 

403340 - Радиодифузна такса 14.000 

403410 -  Други трошоци за комуникација   0 

404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 215.000 

404210 – Регистрација на моторни возила 190.000 

404211 - Регистрација на специјални возила 10.000 
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404220-Други превозни - транспортни услуги ( промена на регистарски таблици и др.) 15.000 

405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 12.076.000 

405210 – Расходи за реклама , репрезентација ( организирани јавни состаноци,организирани 
состаноци со 
 регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција,  и др) 9.840.000 

405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци 1.300.000 

405220 - Расходи за репрезентација ( Комисија ,орган на АЕК) 936.000 

408 НАЕМНИНА 7.591.200 

408110 – Канцелариски простор  1.591.200 

408111 - Оперативен лизинг на моторни возила 6.000.000 

409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 1.450.000 

409100-Униформи   0 

409101-Обувки   0 

409102-Услуги за чистење ( деловни простории, септичка јама) 1.450.000 

409110 - Други материјални расходи   0 

410  ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 500.000 

410110 - Провизија за платен промет 200.000 

410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи 300.000 

412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 300.000 
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412210 – Осигурување на моторни возила  300.000 

 413  ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ 14.350.000 

413110 –Дневници за службено патување во земјата  300.000 

413120 – Патни расходи  во земјата  200.000 

413130 – Расходи  за  сместување во земјата  300.000 

413140 – Споредни расходи (патување  во земјата)  100.000 

413150- Дневници за службени патувања во земјата ( Комисија, орган на АЕК) 0 

413160- Патни расходи во земјата ( Комисија, орган на АЕК) 100.000 

413170-Расходи за сместување во земјата ( Комисија, орган на АЕК) 100.000 

413192-Расходи за сместување во земјата  ( надворешни лица) 200.000 

413180-Споредни расходи( патување во земјата, Комисија, орган на АЕК) 100.000 

413210 –Дневници за службено патување во странство  1.800.000 

413220 –Патни расходи  во странство  5.000.000 

413230 –Расходи за сместување во странство  5.000.000 

413240 –Споредни расходи  ( патување во странство )  200.000 

413250- Дневници за службени патувања во странство( Комисија, орган на АЕК) 100.000 

413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК) 450.000 

413270-Расходи за сместување во странство ( Комисија, орган на АЕК) 300.000 

4132401-Споредни расходи( патување во странство, Комисија, орган на АЕК) 100.000 

414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ  3.026.000 

414330 – Надомест за годишен одмор (регрес) 1.716.000 
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414340– Еднократна парична помош  300.000 

414360 Надоместок за користење на приватно возило за службени цели 10.000 

414380 -  Отпремнина при заминување во пензија 800.000 

414390 - Надоместок на вработени по основ на судска пресуда  200.000 

415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ 100.000 

415110 Негативни курсни разлики 100.000 

416    ЧЛЕНАРИНИ 4.098.242 

416110 – Членарини во меѓународни организации организации  4.046.850 

416120 – Членарини во домашни организации  51.392 

417    ИНТЕЛЕКТУАЛНИ  И ДРУГИ  УСЛУГИ 85.772.022 

417001- Професионални услуги 50.000 

417290 –Други финансиски услуги  10.000 

417291 - Надоместок за волонтерска работа 462.000 

417310 – Правни услуги  1.000.000 

417320 - Услуги за превод 400.000 

417710 – Обука за стручно усовршување  3.000.000 

417741 – Семинари, конференции, саеми 1.000.000 

417742-  Семинари и конференции  ( Комисија, орган на АЕК)) 400.000 

417990 – Други договорни услуги (ревизија на финансиското работење, консултантски услуги и други 
услуги, здравствени прегледи,организирање на работилници, јавни  состаноци) 8.522.022 



Предлог на Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година 

 

 

 

Страна 18 

 

  

417991 – Други договорни  
услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања 5.223.000 

417992-Маркетинг истражување на јавното мислење 1.105.000 

417993-Изработка на стратегија на АЕК 800.000 

417994- Изработка на промотивна кампања 20.500.000 

417995 - Промотивна кампања 40.500.000 

417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица 0 

417997 - Учество во ИПА проект 2.800.000 

418    ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ 7.780.000 

418990  Други оперативни расходи  
( данок на добивка, аконтација на данок на добивка, 
 ддв, вратени депозити, исправка на побарување) 3.000.000 

418991-Објава на огласи, тендери  4.000.000 

418992 – Дезинфекција,  дезинсекција и дератизација  30.000 

418993 – Судски такси, нотарски  услуги , извршител 500.000 

418996 - Други расходи реална затезна камата 250.000 

420 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 0 

420100 Издатоци за меѓународна соработка 0 

430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ 0 

430990 – Други трансфери  0 

440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 108.902.451 
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440002- Реконструкција на деловни згради  0 

440006- Изградба на антенски столб (Скопје,  надзор) 5.000.000 

440007 Изградба на деловен објект (градежно занатски работи, надзор) 100.842.451 

440009-Изработка на проект за изградба на антенски столб (КМЦ Штип, КМЦ Битола, Охрид ) 0 

440010- Изградба на антенски столб (КМЦ Штип, КМЦ Битола, Охрид, надзор) 0 

440011- Изработка на проект за антенски столб (Скопје) 3.060.000 

441 OПРЕМА 238.600.508 

441001 Информатичка опрема 21.510.000 

441002 Софистицирана мерна опрема 120.000.000 

441002 Канцелариски мебел 79.560.000 

441003 Канцелариска опрема   

441005 Опрема за греење и климатизција   

441008 Друга опрема ( ПП апарати, интегриран информационен систем, систем за мерење на 
квалитетот на телекомуникациската услуга и др). 17.530.508 

455 ПOМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 10.000.000 

455160 – Помошти, донации на други субјекти  10.000.000 

460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ 125.940.000 

460120 – Плати (додатоци на плата и работна успешност) 84.208.506 

460510 – Персонален данок на доход од плата  7.775.738 

460610 –Основни придонеси за ПИО  22.396.040 

460611 - Основни придонеси за здравство  9.143.416 
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460612 –Основен придонес за професионално заболување  608.782 

460613–Основни придонеси до Заводот за вработување  1.807.518 

460130 – Плати (додатоци на плата и работна успешност - за нови вработувања) 0 

460520 – Персонален данок на доход од плата  0 

460620 –Основни придонеси за ПИО  0 

460615 - Основни придонеси за здравство  0 

460616 –Основен придонес за професионално заболување  0 

460617–Основни придонеси до Заводот за вработување  0 

470-Даноци кои не зависат од резултатот 690.648 

470001-Персонален данок на доход (за регрес и др.) 390.648 

470002-Персонален данок на доход ( за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК 300.000 

ВКУПНИ РАСХОДИ 645.800.000 
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ВИД НА ПРИХОДИ 

ПЛАНИРАНИ 
ПРИХОДИ 

2013 

Надоместок за користење на радиофреквенции 520.000.000 

Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви 52.000.000 

Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации 59.000.000 

Приходи од камати по видување 8.500.000 

Приходи по камати ( каматни листи, судски такси) 5.000.000 

Приходи од тендери 300.000 

Разни приходи ( позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.) 1.000.000 

Вкупно приходи од надоместоци 645.800.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ 645.800.000 
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Споредбени показатели на планирани расходи 2013/2012 год 

Расходно 
конто 

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И 
ПРИДОНЕСИ 

Планирани 
расходи 

2013 

Планирани 
расходи  

2012 

споредбен 
показател на 

планирани расходи 
 за 2013 со 

планирани расходи 
2012 

  1 2 3 4=(2:3)х100 

400 Потрошени материјали 5.487.239,00 10.680.000,00 -48,62 

401 Потрошена енергија 5.850.000,00 6.640.000,00 -11,90 

402 Инвестиционо одржување на средствата 300.000,00 1.550.000,00 -80,65 

403 Други услуги ( комунални услуги и комуникација) 12.770.690,00 15.313.666,00 -16,61 

404 Превозни -транспортни услуги 215.000,00 205.000,00 4,88 

405 Издатоци за реклама, пропагандаи репрезентација 12.076.000,00 12.076.000,00 0,00 

408 Наемнина 7.591.200,00 18.120.000,00 -58,11 

409 Други материјални услуги 1.450.000,00 4.520.000,00 -67,92 

410 Провизија за платен промет 500.000,00 1.200.000,00 -58,33 



Предлог на Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година 

 

 

 

Страна 23 

 

  

412 Премии за осигурување  300.000,00 300.000,00 0,00 

413 Дневници за службено патување и патни трошоци 14.350.000,00 16.450.000,00 -12,77 

414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 3.026.000,00 5.030.000,00 -39,84 

415 Негативни курсни разлики 100.000,00 500.000,00 -80,00 

416 Членарини 4.098.242,00 4.604.000,00 -10,99 

417 Интелектуални и други услуги 85.772.022,00 136.999.000,00 -37,39 

418 Останати други расходи 7.780.000,00 8.700.000,00 -10,57 

420 Средства за посебни намени 0,00 0,00 0,00 

430 Пренесени средства на други субјекти 0,00 0,00 0,00 

440 Капитални средства 108.902.451,00 544.927.049,00 -80,02 

441 Опрема 238.600.508,00 311.687.600,00 -23,45 

455 Помошти, донации и други давачки 10.000.000,00 20.000.000,00 -50,00 

460 Вкалкулирани плати 125.940.000,00 125.940.000,00 0,00 

470 Даноци кои не зависат од резултатот 690.648,00 860.000,00 -19,69 

  Вкупно расходи 645.800.000,00 1.246.302.315,00 -48,18 
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Споредбени показатели на планирани приходи 2013/2012 год 

 

Вид на приходи Планирани 
приходи 

2013 

Планирани 
приходи 

2012 

Споредбен 
показател на 
планирани 

приходи 
2013/2012 

1 2 3 4=(2:3)х100 

Надоместок за користење на радиофреквенции 520.000.000,00 420.000.000,00 23,81 

Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 

Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 

Приходи од камати по видување 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 

Приходи по камати ( каматни листи, судски такси) 5.000.000,00 8.000.000,00 -37,50 

Приходи од тендери 300.000,00 300.000,00 0,00 

Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства) 1.000.000,00 2.000.000,00 100,00 
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Вкупно приходи од надоместоци 645.800.000,00 549.800.000,00 17,46 

ВКУПНО ПРИХОДИ 645.800.000,00 549.800.000,00 17,46 



 

 

 

 

Скопје 2012 

Агенција за електронски комуникации 




