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Почитувани,

       
       ЗАМП е непрофитна организаци�а со единствена де�ност, колективно
остварување на правата на авторите и носителите на права. ЗАМП има за цел
да го промовира повторното растење и разновидност на македонската музичка
индустри�а, општествено корисна миси�а што се разликува од другите на
пазарот.
       Нашата миси�а е секо� корисник на авторски музички дела во �авноста
соодветно да плати за користењето, а следствено авторот да го добие
авторскиот надоместок.
       ЗАМП лиценцира музика од целиот свет, го дистрибуира приходот до
индивидуалните носители на права, како македонски, така и странски. Ова
значи дека оние кои сакаат да користат музика, преку ЗАМП можат лесно да
пристапат до милиони музички дела, а носителот на музичките права добива
надоместок за тоа, за да може да се создаде нова музика. На ово� начин, ЗАМП
има голема централна улога во музичкиот екосистем.
       Врз основа на меѓувладини договори и договори за реципроцитет на ЗАМП
со други организации за колективно остварување на права ширум светот,
правата на домашната и меѓународната музика во Македони�а се заштитени. 
       Во извешта�от за работата на Здружението за заштита на авторски музички
права - ЗАМП опфатени се сите активности кои се случуваа во календарската
2021 година.



A R D M O O R E  &  C O .

Вкупна наплата - финансов сектор

       Пандемијата продолжи да влијае на музиката во 2021 година.
       Вкупната наплата во календарската 2021 година изнесува 106.992.210,00
денари што во однос на 2020 година претставува намалување од 8.593.166,00
денари или намалувњае од 7,4344%.

ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ

106,992,210.00
2021 год.

115,585,376.00
2020 год.
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Ред.
бр. КАТЕГОРИИ НА НАПЛАТА

НАПЛАТА во 
2020 год.

НАПЛАТА во
2021 год.

1
КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА

МУЗИКА
244,412.00 156,082.00

2
КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА

МУЗИКА
3,169,448.00 3,278,667.00

3 ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ 3,565,585.00 3,317,084.00

4 ЖИВА МУЗИКА 277,920.00 344,560.00

5
ХОРЕКА и објекти со механичка

музика
20,826,102.00 31,522,985.00

6
КОМЕРЦИЈАЛНИ РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
9,124,593.00 10,036,272.00

 ВКУПНО (1-6) 37,208,060.00 48,655,650.00

    

7 МРТВ 23,500,000.00 13,439,466.00

 ВКУПНО (1-7) 60,708,060.00 62,095,116.00

   

8 МЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА 0.00 54,000.00

ВКУПНО (1-8) 60,708,060.00 62,149,116.00

   

9
КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ-

(согласно договори и Правилник
со Тарифа за музички права)

54,877,316.00 44,843,094.00

СЕ ВКУПНО (1-9) 115,585,376.00 106,992,210.00

Наплатата по категории на наплата во 2021 година во споредба со 2020 година изнесува:
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НАПЛАТА 1 - 9
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МРТВ

    Во 2021 година наплатени се вкупно 13.439.499,00 денари од МРТВ што во однос  на
2020 година претставува намалување од 10.060.534,00 денари, или во процентуален
износ од 42,8108%.

23,500,000.00
МРТВ 2020 год.

13,439,499,00
МРТВ 2021 год.
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НАПЛАТА 1 - 8
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    Во 2021 година има наплата и од механичка репродукци�а во износ од 54.000,00 денари
со што вкупната наплата во категориите од 1-8 изнесува 62.149.116,00 денари што во однос
на минатогодишната наплата во класите од 1-8 претставува зголемување од 1.441.056,00
денари или изразено во процентуален износ зголемување од 2,3737%.
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КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ

2020 2021

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000

     Од кабелските оператори во 2021 година наплатени се 44.843.094,00 денари по основ
на музичките права согласно на потпишаниот Договор за реемитување на музички
содржини во телевизиски и радио програми со кабелските оператори како и
Правилникот со Тарифа за користење на авторски музички дела на ЗАМП,  што во
однос на наплатата од претходната година во износ од 54.877.316,00 денари претставува
намалување од 10.034.222,00 денари или намалување изразено во процентуален износ
од 18,2848%.

    Согласно потпишаниот  Генерален лиценцен Договор со кабелските оператори од
страна на  странските  иматели на права VG MEDIA, RTL и EBU за правата кои тие ги
застапуваат наплатени се 7.430.525,00 денари од кои на ЗАМП, како полномошник за
вршење на административно-техничките работи во име на странските иматели на
права му припаѓа приход од 10% од наплатените парични средства. По одбивањето на
договорната провизи�а од наплатените средства согласно ГЛА договорите
преостанатите средства од 90% им припаѓаат на странските иматели на права.
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         Во 2020 година со по�авата на вирусот COVID-19, а со цел то� да се стави под
контрола, беа превземени низа мерки од страна на владите на зем�ите низ светот.
Спроведувањето на мерките за спречување на ширење на пандеми�ата во поблага
форма во однос на 2020 година беа присутни и во 2021 година, а сето тоа имаше и се
уште има директно вли�ание на користењето и наплатата на авторскиот надоместок. Со
намалувањето на владините мерки и поведувањето на судски постапки кон корисници
кои не ги измириле авторските надоместоци, ЗАМП во 2021 година бележи тренд на
пораст во однос на 2020 година скоро по сите категории на наплата од 1-6. 
       Од наплатата од реден бро� 1-6 во износ од 48.655.650,00 денари е пресметан делот
што по то� основ им припаѓа на авторите од 85% во вкупен износ од 41.357.303,00 денари. 
       Ово� износ се зголемува со делот што по ово� основ им припаѓа на авторите од
МРТВ во износ од 11.423.546,00 денари. Ово� фонд се зголемува и со делот од наплатата
од механичката репродукци�а во износ од 45.900,00 денари, делот од наплатата од
кабелски оператори за музички права согласно договорите за реемитување на музички
содржини, како и наплатата согласно Правилникот со Тарифа за користење авторски
музички дела во износ од 38.107.627,00 денари, паричните средства вратени во 2021
година по завршување на судските постапки во износ од 1.734.657,00 денари,  приходи
од камати на орочени денарски средства за 2021 година во износ од 653.230,00 денари,
приходи од кабелско реемитување на македонски ТВ канали во странство во износ од
37.068,00 денари како и позитивната курсна разлика од девизното работење во 2021
година во износ од 115.620,00 денари, со што прибраните парични средства за
распределба за репартиционата 2021 година изнесува 93.474.951,00 денари. 
       Износот на прибраните парични средства за распределба за репартиционата
2021 година се намалуваат со трошоците согласно член 50 од Статутот на ЗАМП кои
во 2021 година изнесуваат 4.374.649,00 денари, во кои спаѓаат трошоците за водење
на судски постапки (судски такси за започнати судски предмети, трошоци за ЦР,
извршители, нотари, вештачења). 
      Согласно склучениот договор со SOKOJ за обработка на дигиталните сервиси во
2021 година по то� основ наплатени се 902.646,00 денари кои ќе бидат распределени
на македонските автори. 
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Фонд за распределба на авторски надоместок за Реп 2021



Маса за реп 2020
97.722.020,00

Маса за реп 2021
89.100.302,00

    Вкупната основна маса за распределба за репартиционата 2021 година по сите
основи изнесува 89.100.302,00 денари што во однос на 2020 година на износ од
97.722.020,00 денари претставува намалување од 8.462.418,00 денари или изразено во
проценти намалување од 8,8227%.

          
         Согласно склучените билатерални договори со странски авторски друштва, ЗАМП има
добиено парични средства во износ од 3.294.841,00 денари од: ARTISJUS-Унгари�а, APRA-
Австрали�а, BUMA-Холанди�а, GEMA-Германи�а, SOKOJ-Срби�а, JASRAC-Јапони�а, SGAE-
Шпани�а, TEOSTO-Финска, SAZAS-Словени�а, PAM-Црна Гора, HDS ZAMP-Хрватска, KODA-
Данска, MUSICAUTOR-Бугари�а, SOCAN-Канада, SUISA-Шва�цари�а, PRS-Англи�а, NCB-Данска,
ACUM-Израел, BMI-Америка, SOZA-Словачка, UBC-Бразил и ASCAP-Америка. 
        Во 2021 година ЗАМП изврши исплата кон странските авторски друштва KODA-Данска,
MUSICAUTOR-Бугари�а, JASRAC-Јапони�а, APRA-Австрали�а, SOCAN-Канада, UBC-Бразил,
UCMR ADA-Романи�а, MESAM-Турци�а, BMI-Америка, SOKOJ-Срби�а, SAZAS-Словени�а, STIM-
Шведска, BUMA-Холанди�а, IMRO-Ирска, SIAE-Итали�а, AKM-Австри�а, ARTISJUS-Унгари�а,
SPA-Португали�а, HDS ZAMP-Хрватска, PRS-Англи�а, PAM-Црна Гора и TEOSTO-Финска во
износ од 22.952.739,00 денари.
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СЕКТОР ЗА ПЕРЦЕПЦИЈА

       

        Согласно Законот за авторското право и сродните права (Сл. весник на
РМ бр. 115/10, 140/10, 51/11, 147/13, 154/15 и 27/16), ЗАМП надоместоците за
користење на авторските дела, ги утврдува со договори со соодветните
здружени�а на корисници, односно нивните комори кои претставуваат
мнозинство корисници од определена де�ност или збир на де�ности.
        Како и секо�а година така и во тековното работење во 2021 година, ЗАМП
се соочуваше со неисполнување на обврските од страна на определен бро�
на корисници, кои и покра� нашите опомени за неисплатени обврски кои им
се доставуваа и по неколку пати, покажуваа кра�на непослушност, па
согласно на тоа бевме принудени авторскиот надоместок да го побаруваме
со поведување на постапки за присилна наплата. 
        Во текот на 2021 год., ЗАМП поведе вкупно 459 постапки за присилна
наплата за неплатени фактури со пресметан авторски надоместок, на
подрач�ето на Апелационите судови во РСМ. 
        Со поведување на постапки за присилна наплата на заостанатиот долг
по основ на неплатен авторски надомест, се соочи�а корисниците кои
уредно и навремено не �а исполни�а сво�ата законска обврска за плаќање на
авторски надоместок за �авно соопштување на авторски музички несценски
дела во об�ектите во кои се врши пред се угостителска де�ност, хотели,
маркети, телевизии и ради�а, организатори на музички настани. 

         

       Имено, на подрач�ето на Апелациониот суд Скоп�е, (основните судови
Велес, Гевгели�а, Кавадарци, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино и
Основен граѓански суд Скоп�е), поведени се вкупно 228 постапки, од кои 207
постапки се завршени, а оние корисници кои го немаат доброволно
исплатено долгот по основ на правосилно и извршно решение, за истите се
поведени постапки за присилна наплата пред надлежен извршител. 
       Во тек се 21 судскa постапка кои се водат по основ на вложен приговор од
страна на должник. 
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        На подрач�ето на Апелационен суд Битола (основни судови Битола,
Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга) поведени се вкупно 163 постапки, од
кои 160 постапки се завршени, а за оние кои не го платиле долгот доброволно
по правосилно и извршно решение, поведени се постапки за присилна
наплата. 
       Активни судски постапки кои се водат пред основните судови на подрачето
на Апелационен суд Битола се вкупно 3 (три).
       На подрачето на Апелационен суд Штип (основни судови Берово, Виница,
Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип), поведени се
вкупно 65 постапки, од кои 55 постапки се завршени, а за оние корисници
(должници) кои не го платиле долгот доброволно по правосилно и извршно
решение, поведени се постапки за присилна наплата. 

       Согласно Законот за авторското право и сродните права (Сл. весник на РМ
бр. 115/10, Во моментот на изготвување на ово� извешта�, пред основните
судови на подрач�ето на Апелационииот суд Штип, активни се 10 (десет) судски
постапки кои се водат по повод вложен приговор од должниците. 
        На подрачето на Апелационен суд Гостивар (основен суд Тетово, Гостивар,
Кичево и Дебар) поведени се 3 (три) постапки за наплата на парично
побарување од должници. 
        Поведувањето на судските постапки се изврши заклучно со 31.12.2021 год. 
        Тековно, во периодот 01.01.2021 год., до 31.12.2021 год., ЗАМП продолжи со
договорно уредување на правата и обврските кои произлегуваат од �авно
соопштување на авторски музички дела со корисниците, па во таа насока во
ово� период склучени се вкупно 29 договори со корисници. 
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СЕКТОР ЗА РЕПАРТИЦИЈА

         Во текот на работната 2021 година во секторот за репартици�а се работеше
на реализаци�а на тековните работни задачи во секторот, како и на
подобрување на севкупното работење во рамките на информатичкиот систем. 
        Со завршување на процесот на внес на дела од програмите доставени од
корисниците и документациската работа, се ажурираше и оптимизираше
базата на податоци, се направи�а неопходните измени во скриптовите и се
направи�а сите останати подготовки за годишната пресметка. Согласно
Законот за авторското право и сродните права беше извршена пресметката за
репартиционата 2020 година во ко�а беа опфатени 3026 домашни автори, а
беше реализирана и пресметката за странските здружени�а со кои ЗАМП има
склучено билатерални договори.
       Секторот за репартици�а во тековната година заврши и со внесот на
податоците  за домашните автори чии дела биле изведени во странство и за
чии изведби биле наплатени авторските надоместоци. Исплатата за
домашните автори е планирана за почетокот на 2022 година согласно
договорите за реципроцитет со странските авторски здружени�а.
      Секторот за репартици�а во текот на целата 2021 година ги следеше новите
трендови на полето на репартици�ата. Изработените софтверски решени�а кои
овозможуваат да се испраќаат и да се примаат извештаите од и за странските
авторски здружени�а во електронскиот формат Е4 и CRD беа во употреба и
активно се користеа. Беше изготвена и севкупната документаци�а од базите на
податоци со не�зино дополнување и ажурирање. За програмите на емитувани
дела на корисниците беше користен Batch- внес на податоци во рамките на
постоечката апликаци�а -Сазек, со што голем дел од процесот на внес беше
автоматизиран. Беа преземени сите мерки за одржување на оперативните
системи, системот на управување со базите на податоци и апликативниот
софтвер, а тековно беа извршувани и редовните back-up процедури. Во полето
на дигиталните сервиси се работеше на изготвување на потребните податоци.

  

         И оваа година Деловниот Техничкиот Комитет (BTC) во 2021
година се одржа како online Webinar. На комитетот ко� се одржа на
28.10.2021 година беа разгледувани прашања поврзани со
правилата и праксата за големите концерти и изведби во живо,
праксата со неидентификуваните дела, искуствата и новините во
Деловните Правила (Binding Resolutions), третманот на музиката во
реклами и измените и подобрувањата на CISNet.
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       Во 2021 година беа отпочнати преговори со шпанската компани�а за мониторинг -  БМАТ за
следење на Радио и ТВ станици кои емитуваат на територи�ата на Р Македони�а. Од технички
аспект се работеше на овозможување на услови за отпочнување на заедничката соработка: 
      -   Овозможување на пристап до сигнал до медиумите за мониторинг,
      -   Обработка, средување и верифицирање на аудио база на дела од домашни автори.
      -   Етапно испраќање на пакети со MP3 фа�лови од делата на домашните автори преку ФТП 
 сервер со кои се надополнува базата на БМАТ
      -   Воспоставување на конекци�а за демо тестирање
      - По завршувањето на техничките подготовки, од 01.10.2021 год. беше започнат демо
периодот за тестирање на софтверот на БМАТ, а офици�алната соработка со БМАТ ќе отпочне
од 01.01.2022 година. Процесот на доставување на аудио записи до БМАТ во континуитет
продолжува. 
       За одржување на севкупната безбедност во комп�утерската мрежата на ЗАМП беше
обновена лиценцата на огнениот ѕид Cisco Meraki, a во континуитет се следеа работата и
извештаите на антивирусниот програм Symantec Endpoint Protection. 
       На веб страната на ЗАМП беа ажурирани податоците од модулот за пребарување на
при�авени музички дела и автори од домашниот репертоар на ЗАМП. Во текот на целата
година се работеше на ажурирање, дополнување и збогатување на содржините на
офици�алната веб страна на ЗАМП.
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         Во текот на 2021 година Секторот за документци�а регистрираше 74 нови
автори и ностители на авторски права, кои потпишале договори, односно
пристапиле кон ЗАМП. Исто така, во 2021 година регистрирани и евидентирани
се 2519 дела.
        Мора да напоменеме дека единствениот начин да се спроведе прецизна
распределба на авторските надоместоци е валидната документаци�а. 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 издво�уваме:

        Соработка со странските авторски друштва

        Повеќе од 20 години ЗАМП успешно работи на взаемното претставување
на авторите со странските сестрински авторски друштва. Оваа година на
листата од 54 билатерални договори за мали права и 16 договори за механички
права.
        Во текот на 2021 год. потпишан е унилатерален договор со друштвото
AMRA од САД.

            Европскиот комитет на CISAC, Webinar, 15/04/2021

       Со оглед на КОВИД ситуаци�ата Европскиот Комитет на CISAC и оваа година
се одржа преку интернет конференци�а на 15.04.2021 год.
       Претседателот на Eвропскиот комитет на CISAC, Гернот Гранингер, истакна
негативно вли�ание на пандеми�ата врз друштвата. Сепак, то� �а пофали
издржливоста и способноста на друштвата да опсто�ат и да ги поддржат своите
членови во таква криза. То� посочи дека пандеми�ата, исто така, е искористена
како можност од страна на многу друштвата да ги насочат операциите и да �а
подобрат ефикасноста. На кра�от, то� изрази надеж дека сегашната ситуаци�а
дополнително ќе �а зголеми соработката меѓу друштвата и во рамките на
CISAC.
        

  

СЕКТОР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
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       Глобалните активности на CISAC во контекст на пандеми�ата беа
посочени од генералниот директор на CISAC, Гади Орон. То� започна со
глобална и регионална анализа на состо�бата на друштвата и наплатата на
авторските права, како и негативното вли�ание на Ковид-19 врз работењето
на друштвата. Г-дин Орон продолжи со преглед на работата на CISAC за
елаборирање на нова стратеги�а за блиска иднина. Како дел од ово� проект,
CISAC спроведе анкета (на ко�а одговориле над 140 друштва) и ангажиран е
надворешен консултант ко� направил интерв�уа со околу 50 извршни
директори. Главните предизвици што ги идентификуваа членовите во
нивните одговори на истражувањето беа: вли�анието на дигитализаци�ата
и дигиталните услуги; нови конкуренти, buyouts, слабеење на авторските
права во многу зем�и. Дополнителни прашања идентификувани во
интерв�уата беа: потребата да се обезбеди подобра технолошка поддршка
на мрежата; важноста на обуката и поддршката на помалите друштва за
одржување силна глобална мрежа, предизвици во преговарањето со
дигиталните гиганти. Генералниот директор, исто така, топло �а поздрави
реадмиси�ата на SGAE во CISAC по знача�ните реформи во неговото
работење. Buyouts беа споменати како врвен приоритет на политиката на
CISAC и CISAC продолжува да обезбедува правна помош за друштвата и да
се фокусира на подигање на свеста насочена кон членовите на друштвата.
Г-дин Орон �а претстави едукативната кампања „Тво�ата музика, тво�ата
иднина“, како и новата глобална студи�а за приватно копирање (во
соработка со BIEM и Stichting de Thuiskopie). 
        Г-дин Sylvain Piat, Директор за Информатички технологии на CISAC даде
преглед на новиот ISWC систем; соодветните клучни статистики; неговата
подобрена функционалност; и подобрена достапност за друштвата,
издавачите и DSPs. То� посочи дека сета функционалност е поддржана
преку нов Агенциски портал и дека е отворен нов �авен портал.

            22-та Регионална средба – 23 Ноември 2021, Тиват, Црна Гора
        На покана на колегите од ПАМ Црна Гора одржавме регионална средба со
физичко присуство со колегите од регионот.
        На состанокот присуствуваа: Ненад Марчец, Јаница Новачиќ Бошњак –
ХДС-ЗАМП, Алеш Козина, Мири�ам Ноч – САЗАС, Де�ан Мано�ловиќ, Сречко
Барбариќ, Павле Павичиќ, Радиво�е Бркиќ – СОКОЈ, Васили�е Раичевиќ, Борис
Гиљановиќ – ПАМ, Нина Ивановска, Антонета Токовска Котевска, Борче
Нечовски – ЗАМП
        За жал, на состанокот не можеа да присуствуваат колегите од АМУС, Босна
и Херцеговина.
        Главна тема на состанокот беше состо�бата во регионот- извешта� на
друштвата за негативните рефлексии на работата, особено наплатата со
по�авата на КОВИД 19 како и мерки кои друштвата ги преземаат со цел да се
санираат последиците, како и новините во Законите за авторските права и
сродните права, предизвици, проблеми и позитивни примери.
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З А М П 

Антонета Токовска Котевска с.р.

в.д. Директор

               Годишен семинар на CISAC- Будимпешта,
Webinar, 07/12/2021

       Годишниот Семинар БУДИМПЕШТА, организиран
од страна на CISAC/BIEM, за жал online, поради
Пандеми�ата на Ковид 19 оваа година дискутираше
една интересна и актуелна Агенда на тема КАКО ДО
ПОДОБРИ ИЗВЕШТАИ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛА при
�авни изведби на музички содржини, говореа
неколку претставници од различни Здружени�а,
презентира�ќи неколку Мониторинг Системи и
нивните перформанси. Преку ваквите искажани
искуства и презентации, Здружени�ата доби�а
можност да приберат информации за тоа како секо�
Систем функционира, колку ваквиот мониторинг е
важен за подобрување на евиденци�ата на
користење авторски дела и во самото Здружение, но
и на меѓународно ниво, колку ваквите Системи
придонесуваат кон поточна и по фер исплата на
авторски надоместоци, а со тоа и до позадоволни
автори, а на�важно-како да се поедностави
комуникаци�ата Здружение-корисник кога се во
прашање Извештаите за користени дела при �авни
изведби.
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