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И З В Е Ш Т А Ј 

за работата на ЗАМП во 2017 година 

  

            Почитувани,           

          Во извештајов за работата на Здружението за заштита на авторски музички права-

ЗАМП  опфатени се  активностите кои се случуваа во календарската 2017 година : 

1. Доставување на Решение од Министерството за култура на Република 

Македонија  за определување на организација која се смета за овластена за 

прибирање надоместоци за користење авторски музички дела и нивна 

распределба  

 
          Министерството за култура на Република Македонија на предлог на Комисијата 

за посредување во авторското  право и сродните права,  а врз основа на  чл.149 став (5) 

од Законот за авторското право и сродните права во понатамошниот текст ЗАПСП 

(Сл.весник на РМ бр.115/10,140/10,51/11,147/13,154/15 и 27/16), донесе Решение 

заведено под бр. УП1 бр.52-2444 од 25.08.2017 година со кое Здружението за заштита 

на авторски музички права ЗАМП – Скопје се овластува за прибирање надоместоци за 

користење на авторски музички дела. 

          Во образложението на Решението,  Министерството за култура посочува дека со 

Решение за давање дозвола за колективно управување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.65 од 10.05.2011 година) на Здружението за заштита на авторски 

музички права  ЗАМП- Скопје му е издадена дозвола за колективно управување на 

правата за јавно соопштување несценски музички дела (јавно соопштување, јавно 

пренесување, радиодифузно емитување, реемитување и ставање на располагање на 

јавноста), умножување и изнајмување на несценски музички дела на фонограми и 

видеограми, кабелско реемитување несценски музички дела и надомест од правото на 

следство на оригинал (ракопис) на музички дела.  

           Со Решение за давање дозвола за колективно управување („Служен весник на 

Република Македонија“ бр.79  од 19.04.2016 година) на Организацијата за колективно 

управуавње Здружение за заштита на авторски м узички права- СОКОМ МАП –Скопје 

му е издадена дозвола за колективно управување на правата за јавно соопштување 

несценски музички дела (јавно соопштување, јавно пренесување, радиодифузно 

емитување, реемитување и ставање на располагање на јавноста), умножување и 

изнајмување на несценски музички дела на фонограми и видеограми, кабелско 

реемитување несценски музички дела и надомест од правото на следство на оригинал 

(ракопис) на музички дела.  

          Согласно член 149 став (3) и (4) од ЗАПСП , доколку по исклучок за ист вид на 

права се издадени дозволи за колективно управување на две или повеќе организации, 

тие се должни во рок од 60 дена од денот на издавањето на последната дозвола за 

колективно управување да склучат меѓусебен договор со кој ќе го регулираат начинот 

на кој заеднички ќе вршат колективно управуавање со правата и во рок од пет дена од 

денот на склучувањето договорот да го достават до Министерството за култура. 

            



 

 Меѓутоа, организациите ЗАМП и СОКОМ МАП не склучија меѓусебен договор 

во определениот рок од 60 дена, а во рокот од 5 дена комплетната документација од 

преговорите беше доставена до Министерството за култура кое, на предлог на 

Комисијата за посредување, во рок од 30 дена со решение требаше да  определи  која 

организација ќе биде овластена за прибирање надоместоци за користење на авторски 

музички дела, имајќи ја предвид документацијата од членот 148 од ЗАПСП.   

          По повеќе од 14  месеци по истекот на рокот од 30 дена, Министерстовото  за 

култура, согласно мислењето на Комисијата за посредување во авторското право и 

сродните права, донесе Решение под бр. УП1 бр.52-2444 од 25.08.2017 година  со кое 

го определи Здружението за заштита на авторски музички права ЗАМП- Скопје за 

овластено да прибира надоместоци за користење на авторски музички дела. 

        Како предуслов за давањето на Решението е посочена доставенaта документација 

од двете организации, очекуваниот и веројатен број на носители на права и обем на 

права кои организацијата за колективно управување ќе ги остварува, односно бројот на 

оние носители кои пристапиле кон организацијата и нивниот обем на права, проценка 

на економската оправданост за ефикасно и економично колективно управување и за 

исполнување на определени просторни, кадровски и други услови. 

             

2. Донесување одлука на Владата на Република Македонија за давање согласност 

на усогласениот текст на предлог Правилникот со тарифа за користење на 

авторски музички дела на ЗАМП 

    

        Согласно чл.140 став (4) од Законот за авторското право и сродните права (во 

понатамошен текст ЗАПСП), „Сл.весник на РМ“ бр.115/10, 140/10, 51/11, 147/13, 

154/15 и 27/16, Комисијата за посредување во авторското  право и сродните права 

доставува  мислење до Владата на Република Македонија по предлог тарифата. 

        Врз основа на  чл.140 став (5) од ЗАПСП, Владата на Република Македонија на 

седница одржана на  03.10.2017 година, донела Одлука за давање согласност на 

Усогласениот текст на предлог Правилникот со тарифа на ЗАМП бр.285-1-03 од 

09.06.2016 година, и истата е објавена  во „Сл.весник на РМ“ бр.152 од 27.10.2017 

година.  

          По објавувањето на Одлуката на Владата на Република Македонија за давање на 

согласност на Правилникот со тарифа за користење на авторски музички дела бр.285-1-

03 од 09.06.2016 година, ЗАМП  го објави Правилникот со тарифа во „Сл.весник на 

РМ“ бр.154/17 од 30.10.2017 година.          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Распределба на наплатата - финансов сектор 

 Вкупната наплата во календарската 2017 година изнесува 118.394.045,00 денари 

што во однос на 2016 година претставува намалување од 7.572.382,00 денари или 

намалување од 6.01%. 
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Naplatata po kategorii na naplata vo 2017 godina vo sporedba so 2016 godina 
iznesuva : 

    

 

Red.    KATEGORII NA  NAPLATA NAPLATA 

            br. NAPLATA vo 2016 god. vo 2017 god. 

1 KONCERTI NA SERIOZNA MUZIKA 238.200,00 161.280,00 

2 KONCERTI NA POPULARNA MUZIKA   4.208.100,00 4.158.695,00 

3 ZABAVNI PRIREDBI 8.639.653,00 9.672.447,00 

4  @IVA MUZIKA  483.900,00 399.128,00 

5 
APARATI ZA MEHANI^KA MUZIKA (CD pleeri, 
kasetofoni, radio i TV aparati) 16.657.529,00 18.397.990,00 

6 
KOMERCIJALNI RADIO-TELEVIZISKI 
ORGANIZACII 11.123.824,00 14.580.456,00 

 
VKUPNO (1-6):  41.351.206,00 47.369.996,00 

    7 MRTV  7.037.030,00 2.814.812,00 

 
VKUPNO (1-7): 48.388.236,00 50.184.808,00 

     

9 
KABELSKI OPERATORI-(soglasno dogovori i 
Pravilnik so Tarifa) 77.578.191,00 68.209.237,00 

 
SE VKUPNO (1-10): 125.966.427,00 118.394.045,00 

 

  

 

  
  

 

 Pari~ni sredstva od kabelskoto reemituvawe prika`ani zbirno vo gornata tabela vo 
iznos od 68.209.237,00 denari  pretstavuva zbir od naplatite za kabelsko reemituvawe soglasno 
potpie{anite dogovori so kabelskite operatori (Generalen licencen dogovor i Licencen 
dogovor) dogovorite za reemituvawe na muzi~ki sodr`ini kako i Pravilnikot so Tarifa za 
koristewe na avtorski muzi~ki dela od onie kabelski operatori koi gi nemaat potpie{ano 
dogovorite. 
            Od naplatata na pari~nite sredstva od kabelskite operatori so koi se potpie{ani 
dogovori (Generalen licencen i Licencen dogovor) na ZAMP mu pripa|aat dogovorno 
utvrdeni procenti za muzi~ki prava i toa  22% od Generalniot licencen  dogovor i 38,60% od 
Licencniot dogovor, dodeka preostanatite sredstva im pripa|aat na stranskite imateli na 
prava (~lenkite na EBU grupacijata, AGICOA, VG MEDIA i RTL) i pretstaveni se poedine~no: 

 
  

 

 

Red. KATEGORII NA  NAPLATA NAPLATA 

br. NAPLATA vo 2016 god. vo 2017 god. 

1 KABELSKI OPERATORI-PO DOGOVORI 22.322.498,00 23.588.327,00 

1a Provizija za ZAMP soglasno servisen dogovor-10% 2.232.250,00 2.358.833,00 

1b Kabelski operatori-po dogovor (muzi~ki prava)-22% 6.817.418,00 6.040.126,00 

1v 
Kabelski operatori-po dogovor (drugi prava na 
stranski imateli na prava)-78% 13.272.830,00 15.189.368,00 

2 

KABELSKI OPERATORI- po dogovor za 
reemituvawe na muzi~ki sodr`ani vo televiziski i 
radio program i Pravilnik so Tarifa (muzi~ki 
prava) 55.255.693,00 44.620.910,00 

 
VKUPNO: 77.578.191,00 68.209.237,00 

 

  

 

 
 

  



 

 

  

 

Naplatata po kategorii  od 1-6 iznesuva 47.369.996,00 denari {to vo odnos na 2016 
godina pretstavuva zgolemuvawe od 6.018.790,00 denari ili izrazeno vo procentualen iznos 
zgolemuvawe od 14.55%. 

KONCERTI NA 
SERIOZNA MUZIKA 

KONCERTI NA 
POPULARNA MUZIKA 

ZABAVNI PRIREDBI  @IVA MUZIKA APARATI ZA 
MEHANI^KA MUZIKA 

KOMERCIJALNI 
RADIO-

TELEVIZISKI 
ORGANIZACII 

MRTV  KABELSKI 
OPERATORI-PO 

DOGOVOR (muzi~ki 
prava) 

KABELSKI 
OPERATORI-PO 

PRAVILNIK (muzi~ki 
prava) 



 

 

Во 2017 година наплатени се 2.814.812,00  денари од МРТВ денари што во 

однос на 2016 година преставува намалување од 4.222.218,00 денари, или намалување  

во процентуален износ од 60.00%.  
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Ваквото намалување се должи на фактот што и покрај судското порамнување и 

обврската за месечно плаќање на обврските од страна на должникот МРТВ тие не беа 

испочитувани. Врз основа на Барање за извршување поднесено од страна на ЗАМП, 

должникот МРТВ поднесе барање до Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје 

да определи минимални парични средства кои се неопходни за вршење на дејноста 

согласно вешт наод и мислење. Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје го 

усвои барањето на МРТВ, иако во вештиот наод и мислење на конто 44706, беа 

утврдени и обврските по основ на авторски права, кои МРТВ требаше да му ги исплати 

на ЗАМП. На ова Решение ЗАМП поднесе жалба до Апелациониот суд во Скопје, но 

жалбата на ЗАМП беше ОДБИЕНА КАКО НЕОСНОВАНА, a Решението на 

Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје СЕ ПОТВРДУВА. 

             Барањето за извршување врз средствата на сметката на должникот од страна на 

овластениот извршител од страна на ЗАМП е сеуште во сила, со забрана на 

должниковата сметка или на која било сметка во која било друга банка во која 

евентуално должникот има сметка.  

Согласно на погоре искажаното вкупната наплата во категориите од 1-7 

изнесува 50.184.808,00 денари што во однос на минатогодишната наплата во класите 

од 1-7 преставува зголемување од 1.796.572,00 денари или зголемалување изразено во 

процентуален износ од 3.71%.  

  

Кај кабелските оператори во 2017 година наплатени се 68.209.237,00 денари по 

основ на сите права (музички права и странски иматели на права VG Media, RTL, EВU 

и  AGICOA), што во однос на 2016 година на наплата од 77.578.191,00 денари 

преставува намалување од  9,368,954,00 денари или намалување во процентуален 

износ од 12,08 %. 

 Погоре искажаната наплата во вкупен износ од 68,209,237,000 денari 

претставува  збир од наплатите за кабелско реемитување согласно потпишаните 

договории со кабелските оператори (Генерален Лиценцен и Лиценцен договор), 
договорите за реемитување на музички содржини како и Правилникот со Тарифа за 

користење на авторски музички дела.  
 Наплатените парични средства по основ на Генералниот Лиценцен и 

Лиценцниот договор во износ од 23,588,327,00 денari ги опфаќаат надоместоците за 
музичките права, аудиовизуелните права и правата на бродкастерите.  

Согласно процентуалните износи од Сервисниот договор и Протоколот за 
соработка  на VG Media, RTL, EВU и  AGICOA  како странски иматели на права кои 
располагаат со аудиовизуелните и правата на  бродкастерите им припаѓа износ од 

15.189.368,00 денари, кои  ќе бидат исплатени во 2018 година. 

 Наплатените надоместоци од 50.661.036,00 денари за музичките права од 

кабелско реемитување по основ на ГЛА, ЛА, договорите за реемитување на музички 
содржини и Правилникот со Тарифа, му припаѓаат  на ЗАМП.           

 

 



 

 
 Од наплатата од реден број 1-6 во износ од 47,369,996,00 денари  е пресметан 

делот што по тој основ им припаѓа на авторите од 85% во вкупен  износ од 

40,264,497,00 денари. Овој износ се зголемува со делот што по овој основ им припаѓа 

на авторите од МРТВ во износ од 2,392,590,00 денари. Овој фонд се зголемува и со 

наплатата  од кабелски оператори со издвоени 22%  музички права  согласно 

потпишаниот сервисен договор-ЗАМП и иматели на права, договорите за реемитување 

на музички содржини како и наплатата согласно Правилникот со Тарифа за користење 

авторски музички дела во износ од  43,061,881,00 денари, паричните средства вратени 

во 2017 година по завршување на судките постапки во износ од 3.519.773,00 денари и 

приходи од камати на орочени денарски средства и девизни камати за 2017 година во 

износ од 1.953.269,00 денари, приходи од кабелско реемитување на македонски ТВ 

канали во странство во износ од 15.294,00 денари со што вкупната маса на парични 

средства за распределба за репартиционата 2017 година изнесува 91.207.304,00 денари.  

Masata za raspredelba za reparticionata 2017 godina po odbienite 
tro{oci vo iznos od 4.985.031,00 denari, soglsno odlukite na organite na 
upravuvawe po site osnovi (investicioni vlo`uvawa, tro{ocite za vodewe na 
sudski postapki-sudski taksi za zapo~nati sudski predmeti, tro{oci za CR, 
izvr{iteli, notari, ve{ta~ewa negativni kursni razliki i dr.) iznesuva 
86.222.273,00 denari {to vo odnos na 2016 godina na iznos od 93.541.710,00 denari  
prestavuva namaluvawe od  7.319.437,00 denari  ili izrazeno vo procenti 
namaluvawe od 7.82% 

22.322.498,00

23.588.327,00
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KABELSKI OPERATORI-PO DOGOVORI
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radio programi i po Pravilnik so Tarifa
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Согласно склучените билатерални договори со странски авторски друштва, 

ЗАМП има добиено парични средства во износ од 1.949.078,00 денари од : ACUM-
Израел, APRA-Австралија, ARTISJUS-Унгарија, BMI-САД, BUMA-Холандија, GEMA-
Германија, HDS ZAMP-Хрватска, JASRAC-Јапонија, MUSICAUTOR-Бугарија, SAZAS-
Словенија, SGAE-Шпанија, SOCAN-Канада, SUISA-Швајцарија, KODA-Данска, 

SOKOJ-Србија и АКМ -Австрија, а исплатени се кон сродните авторски друштва во 
износ 10.737.015,00 денари. 
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Согласно сервисните договори ГЛА и Лиценцниот договор за кабелско 

реемитување во 2017 година исплатени се обврските за претходни години према 

имателите на правата AGICOA, членките на EBU, RTL и VG MEDIA вo износ од 

23.149.457,00 денари. Обврските по истиот основ настанати во 2017 година кои ќе 

бидат предмет на исплата во 2018 година изнесуваат 15.552.330,00 денари.         
 

 

4.Сектор за перцепција   

  

           ЗАМП, согласно ЗАПСП, надоместоците за користење на делата првенствено ги 

утврдува со договори со соодветни здруженија на корисници, односно нивните комори 

кои претставуваат мнозинство корисници од определена дејност или збир на дејности. 

           Доколку авторскиот надоместок не може да се определи со договор со 

корисниците, тоj се пресметува согласно правилник со Тарифа за користење на 

авторски музички дела. Правилникот со Тарифа ги определува условите под кои 

корисниците (правни или физички лица) може да соопштуваат, односно објавуваат 

музички дела што ги штити ЗАМП на територијата на РМ.  

          Службата за Перцепција издава Дозволи на корисници (концертна, танцова, 

интерпретаторска ) со корисници кои имаат склучено договор за вршење дејност од 

областа на културата во врска со колективното управување на авторското музичко 

право. 

           Во тековното работење ЗАМП се соочува со неисполнување на обврските од 

страна на определен број на корисници, кои покрај нашите опомени за неисплатени 

обврски кои им се доставуваат и по неколку пати, покажуваат крајна непослушност, па 

согласно  на тоа сме принудени авторскиот надоместок да го побаруваме во судски 

постапки. 

          Согласно обезбедените докази поднесени се 341 Предлози за донесување 

решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа до 

1.949.078,00

10.737.015,00
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овластени Нотари во РМ, а согласно на подрачјето и надлежностите на Апелационите 

судови во РМ, и тоа :  

          -На подрачјето на Апелациониот суд во Битола има 91 предмети  тука спаѓаат 

предмети од ОС Битола, Охрид, Струга, Ресен, Прилеп, Македонски Брод, Крушево, 

          -На подрачјето на Апелациониот суд во Штип има 14 предмети (тука спаѓаат 

предмети од  ОС Штип, Кочани, Виница,, Берово, Делечево и Македонска Каменица),   

           -На подрачјето на Апелациониот суд во Скопје има 178  предмети тука спаѓаат 

ОС Скопје 2-Скопје, Куманово, Тетово и Велес,    

          -На подрачјето на Апелациониот суд во Гостивар има 58 предмети тука спаѓаат 

предмети од ОС Кичево, Гостивар и Дебар.  

           Предлози за донесување решение со кое се дозволува извршување врз основа на 

веродостојна исправа до овластени Нотари се поднесени во 2017 година за следните 

корисници и тоа: организатори на концертна дејност, кабелски оператори, трговски 

радиодифузни друштва (радиа и телевизии), угостителски објекти (Хотели, ресторани, 

пицерии, слаткарници и кафе-барови). На име судски такси, Централен  регистер на 

РМ, адвокати, нотари, вештачења и извршители потрошени се  4.696,444,00  денари од 

кои еден дел се вратени во 2017 година по завршување на постапките во износ од 

3,519,773,00 денари. 

 

 

5.Сектор за репартиција              
 

 Во 2017 година во секторот за Репартиција беа извршени активности кои можат 

да се групираат на тековни работи и на активности кои беа превземени со цел да се 

продолжи со трендот на унапредување на работата во секторот . 

 Во првата половина од 2017 година интензивно се работеше на внесот на 

изведените програми доставени од корисниците , се ажурираше базата на податоци и 

се направија неопходните измени во скриптовите.   

 Во март 2017 година беше извршена пресметката за репартиционата 2016 

година во која беа опфатени 2709 домашни автори, а на 31.03.2017 год. беше извршена 

исплатата на нивните годишни авторски хонорари . 

 Во периодот по првиот квартал и вториот квартал на 2017 година се работеше 

на внесот на странските дела изведувани на територијата на република Македонија во 

2016 година за кои биле наплатени авторските надоместоци. Во ноември 2017 година 

беше направена пресметка за странските дела изведувани на територијата на 

Република Македонија во 2016 година, по што беше реализирана и исплатата кон 

странските здруженија со кои ЗАМП има склучено билатерални договори . 

 Во тековната година беше направена и пресметка за домашните автори чии дела 

биле изведени во странство и за чии изведби биле наплатени авторските надоместоци. 

 Во јуни 2017 година беа реализирани исплатите од следните авторски 

здруженија: ACUM-Израел, APRA-Австралија, BUMA-Холандија, ЕАУ-Естонија, 

GEMA-Германија, HDS ZAMP-Хрватска, СОКОЈ-Србија, JASRAC-Јапонија, KODA-

Данска, LATGA-Литванија, MUSICAUTOR-Бугарија, PAM- Црна Гора, PRS-Велика 

Британија, SGAE-Шпанија, SOCAN-Канада, SOZA-Словачка,SPA-Португалија, 

SUISA-Швајцарија и TONO-Норвешка.  

 Изработените софтверски решенија кои овозможуваат да се испраќаат и да се 

примаат извештаите од и за странските авторски здруженија во електронскиот формат 

Е4 и CRD беа во употреба и активно се користеа . 

 Во 2017 година се следеа новите трендови на полето на репартицијата и се 

работеше на процесите за што поголема автоматизација во процесот на работењето. 

Најголемиот дел од корисниците своите програми на изведени дела ги доставија до 

ЗАМП во електронска форма  и за нив беше користена алатката за пакетен внес на 



 

податоци постоечката апликација за внес на податоци - Сазек, со што голем дел од 

процесот на внес беше автоматизиран и резултираше со значително намалување на 

времето за извршување на споменатите процеси и значителна заштеда во работењето. 

 Согласно измените и дополнувањата во законот за авторските и сродни права 

ЗАМП ја исполни законската обврска за обезбедување и инсталирање на софтвер со кој  

се врши мониторинг и евидентирање на емитуваните музички содржини од сите радио-

телевизиски организации на територијата на Република Македонија.  Во текот на 

целата година се надополнуваше базата на системот и се надоградуваше истиот. За 

потребите на Системот за електронска евиденција беше набавен нов Storage Synology  

DS418J со цел зачувување и backup-ирање на аудиозаписите и извештаите од системот, 

а  согласно законските обврски за чување на податоците од Системот за електронска 

евиденција.  

Заради обемност на извештаите и извршување на тековните активности беа 

набавени три нови принтери и две мини ПЦ-а. 

 За одржување на севкупната безбедност во компјутерската мрежата на ЗАМП 

беше обновена лиценцата на антивирусот Symantec Endpoint Protection со тригодишно 

траење на заштитата. 

Во текот на целата година се работеше на ажурирање, дополнување и 

збогатување на содржините на веб страницата на ЗАМП.  

 Со воведувањето на Системот за електронска евиденција се работеше на 

оптимизирањето на софверот, овозможување на неговото непречено функционирање, 

средувањето на севкупните податоци добиени од софверот и збогатување на базата на 

музички дела.  

Развивањето на Системот за електронска евиденција и автоматизирање на 

работата ќе бидат една од примарните задачи во Секторот за репартиција на ЗАМП и 

за  периодот кој следува.    

 

 

6 . Сектор за документација и меѓународна соработка 

 Почитувајќи ги принципите утврдени од Бернската Конвенцијата секое друштво 

воспоставува национален системи за регистрација на авторските дела. Остварувањето 

на авторското право се врши преку обезбедување на носители на право со едноставен и 

ефективен начин јасно да се утврди авторството. Информациите содржани во 

националните регистри не се само потребни во правните и економските односи, но 

исто така може да претставува ризница на културно-историското наследство. 

 Со напредокот на дигиталната технологија, голем број точни податоци за 

сопственост станаа лесно достапни. Од таа причина ја истакнуваме важната улога што 

регистрацијата на автори  и дела може да ја одигра и надвор од традиционалните 

функции во остварувањето на правата, односно докажувањето на сопственоста.  

 Во текот на 2017 година Секторот за документција регистрираше 104 нови 

автори и  ностители на авторски права, кои потпишале договори, односно пристапиле 

кон ЗАМП. Исто така, во 2017 година регистрирани и евидентирани се 2620 дела. 

 Мора да напоменеме дека единствениот начин да се сприведе прецизна 

распределба на авторските надоместоци е валидната документација.  Истата се 

разменува на меѓународно ниво, преку едитирање на нашите податоци во светската 

база на автори IPI листа и светската база на дела CIS-Net, кон кои ЗАМП пристапува 

директно (on-line). 

  

 



 

  

 

 Од активностите на Секторот за меѓународна соработка издвојуваме: 

            Соработка со странските авторски друштва   

            Со години  ЗАМП успешно работи на взаемното претставување на авторите со 

странските сестрински авторски друштва. Бројката на потпишани договори за 

реципрочно претставување за мали права е 54, а за механички права е сеуште  брои 16 

друштва. 

     Присуство на Европскиот комитет 

            Околу 100 професионалци од цела Европа и пошироко  се собраа на состанокот 

на Европскиот комитет за 2017 година, кој се одржа во Москва на 5-6 април 2017, 

успешно организиран од страна на руското авторско друштво РАО. Иако поминаа само 

три месеци по новите измени во целото раководтво на РАО, директорот на РАО не 

запозна со започнатиот процес и трансформациите на РАО во современо, 

транспарентено друштво. 

 Главни теми на комитетот беа импликациите на blockchain технологија и 

вештачката интелигенција, вредноста на социјалните и културните одбивања и 

одлуките  на Европскиот суд за за правда во врска со ова прашање, како и одлуките на 

овој суд по прашања поврзани со колективното остварување на правата. Голем интерес 

имаше и по прашањето на измените во управувачкиот модел на CISAC. 

 Во делот на национални извештаи имавме можност да го запознаеме собирот и 

со случувањата во 2016 година во врска со колективното оставрување на авторските 

права во Македонија, како и да искажеме голема благодарност до друштвата во 

регионот, CISAC, ICMP за поддршката која ни ја даваа во текот на целата година. 

       Регионални средби 

 16 Регионална средба се одржа во Загреб на 22 март 2017 година во 

просториите на ХДС-ЗАМП, каде присуствуваа претставници од АМУС, ХДС ЗАМП, 

ПАМ, САЗАС, ЗАМП и СОКОЈ. 

 Главни теми беа имплементацијата на Европската директива за колективно 

остварување на права, која веќе е влезена во законодавството на Словенија, а е во фаза 

на усвојување во Хрватска. Актуелните случувања во регионот во однос на законските 

измени, исто така беа дел од дискусиите на регионалната средба. 

Домаќин на 17 Регинална средба беше ЗАМП. Состанокот се одржа на 

25.10.2017 година во просториите на ЗАМП, а учество земаа претставници од 

авторските друштва од АМУС, ХДС ЗАМП, ПАМ, САЗАС, ЗАМП и СОКОЈ. 

Присутните ги поздрави и средбата ја отвори министерот за култура на РМ, Г-

дин Роберт Алаѓозовски. Теми на разговор беа соработката на авторските друштва во 

доменот на дигиталните сервиси, мониторингот на програмите од радиодифузно 

емитување, а секако централно место имаше имплементацијата на Европската 

Директива за колективно управување и нејзино имплементирање во локалните 

законодавства.         
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 Во организација на Светската конфедерација на здруженија на автори и 

композитори CISAC на 23 март 2017 година во Загреб беше одржана 

конференцијата “Поттикнување на соработка помеѓу организациите за колективно 

управување на правата и регулаторните тела”. 

 На конференцијата присуствуваа претставници на здруженијата за колективно 

остварување на авторското право и сродните права и регулаторните државни органи, 

министерствата за култура и за интелектуална сопственост од Албанија, Босна и 

Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија. 

 Генералниот директор на CISAC, Gadi Oron, во својот говор, ја претстави 

работата и активностите на организацијата. CISAC, обединува 239 организации од 124 

земји, а исто така ги претставува интересите на над 4.000.000 креативни уметници. 

Oron стави акцент на потребата за подобра соработка помеѓу институциите и 

организациите кои ги спроведуваат авторските права во регионот. “Заштита на 

креативните луѓе е да се заштити култура и економија, но и затоа што тие имаат важна 

економска улога”, рече Oron. Исто така, ја истакна и Студијата направена од страна на 

фирмата Е & Ц, која покажува дека културните и креативни индустрии (KKI) на 

годишно ниво генерираат приходи од 2.250 милијарди долари, што е 3 проценти од 

светскиот БДП. Креативните индустрии вработуваат речиси 30 милиони луѓе и се 

главниот двигател на дигиталната економија. 

 Во име на Државниот завод за интелектуална сопственост, на учесниците им се 

обрати и директорот на Лилјана Кутеровац. Таа истакна добрата соработка меѓу 

Институтот и здруженија во Хрватска и посака сличен развој на односите меѓу 

колективните организации и регулаторните тела од соседните земји. 

 На конферецијата Директорот за Централна и Источна Европа, Митко 

Чаталбашев, ја истакна потребата од one-stop shop при оставрувањето на заштитата од 

страна на колективните организации. 

 Имлементирањето на новата Европска директива, која се оснесува на 

колективното оставрување на правата, секако беше главна тема која дирекно ги засега 

регуларорните тела, кои имаат обрвска да ја стават во функција во домашните 

законодавства, како и колективните организации, кои истите директиви треба да ги 

применат. 

 Конференцијата за прв пат ги собра на иста маса колективните организации и 

нивните регулаторни тела околу клучните прашања поврзани со колективно 

управување на авторското право и сродните права. 

                                                                     ЗАМП 

                                                                                                      Директор 

                                                                                              Зоран Васковски 

                                                                              



 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                                                          Здружение за заштита на авторски музички права 

                                                               ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.28 

                                                              1000 Скопје 

                                                              Р.Македонија 

 

                                                                тел/факс: +389 2 312-2301 

                                                                e-mail: zamp@zamp.com.mk 

                                                                info@zamp.com.mk 

 


