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- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата
ќе ја врши преку склучување на купопродажни договори за набавка на природен гас што се обврзал да го испорача на своите купувачи, како и договори за транзит
низ преносниот систем“.
- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи:
„обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас на купувачите со кои има склучено договори;
- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ работи во согласност со законите и другите прописи во
Република Македонија, прописите утврдени од страна
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибуција“.
- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ работи во согласност со правилата за снабдување во поглед на доверливоста на податоците и количините на
природниот гас испорачан на потрошувачите“.
- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири
нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат:
„- ги исполни барањата за финансиски гаранции
утврдени од страна на операторот на системот за пренос на природен гас во однос на обврските поврзани со
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните
трансакции;
- им фактурира на своите купувачи за природниот
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибутивен капацитет, доколку за нивното обезбедување е овластен од страна на купувачот;
- обезбеди доволен преносен капацитет во согласност со важечките тарифи и мрежните правила за пренос, во случаите кога врши извоз на природен гас или
транзит;
- на операторот на системот за пренос на природен
гас да му достави информација за количините на природен гас и соодветниот временски распоред од сите
договори за купопродажба на природен гас за природниот гас што се обврзал да го испорача на своите купувачи, како и договорите за транзит низ преносниот систем.“
- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи:
„информации за количините на природен гас, согласно
договорите за набавка и договорите за испорака на
природен гас, склучени со извозникот на природниот
гас, како и со своите купувачи“.
- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари“.
- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакциите и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република
Македонија“.
- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр.11-288/12
5 април 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ
МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП
895.
На Третата седница одржана на ден 30.3.2017 година Собранието на Здружението за заштита на авторски
музички права – ЗАМП, врз основа на член 13 став 1
алинеја 4 од Статутот на ЗАМП, донесе
ОДЛУКА
Да се усвои Општата пресметка за распределба на
прибраните авторски надоместоци по основ на право
на јавно соопштување на музички несценски дела за
2016 година.
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.
Бр. 151-2-0201
31 март 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на ЗАМП
проф.Живоин Глишиќ, с.р.
________

896.

О П Ш Т А П РЕ СМ Е Т К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИБРАНИТЕ АВТОРСКИ
НАДОМЕСТОЦИ ПО ОСНОВ НА ПРАВО НА ЈАВНО
СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ НЕСЦЕНСКИ
ДЕЛА ЗА 2016 ГОДИНА

I) Репартициони класи за јавно соопштување на музички несценски дела се:
100) РАДИО
- Приходите од Јавното претпријатие македонско
радио,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходи од радиските кабелски мрежи.
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА
- Приходите од концерти на сериозна музика,
300) ТЕЛЕВИЗИЈА
- Приходите од Јавното претпријатие македонска
телевизија,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 ст. 2 од
Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Дел од приходите од телевизиските кабелски
мрежи.
400) ПРИРЕДБИ
- Приходите од забави, игранки,, другарски вечери,
матурски, дипломски, модни ревии, артистички и
спортски натпревари и сл.
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА
- Приходите остварени врз оваа основа.
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600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА
- Приходи од концертите на популарна музика.
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ЛОКАЛНО НИВО
- Приходите од радио и телевизиски програмиски
сервиси врз ова основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 став 2
од Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
РЕГИОНАЛНО НИВО
- Приходите од радио и телевизиски програмиски
сервиси врз ова основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 став 2
од Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА
- Приходите од радио програмиски сервиси врз ова
основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно член 32, 33 став 3 и 37 став 2
од Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ
- Приходите од телевизиски програмиски сервиси
врз ова основа,
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 став 2
од Правилнокот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).
- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.
II) Фондовите на сите репартициони класи се товарат со трошоците на заштитата, распределбата и останатите трошоци на заштитата во единствен процент.
Овие трошоци во календарската 2016 год. изнесуваа
15% согласно член 144 став 1 точка 4 од ЗАПСП („Сл.
весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10,51/11, 147/13, 154/15
и 27/16) и член 50 став 1 од Статутот на ЗАМП.
III) Врз основа на чл. 37 став 1 од Правилникот за
распределба на авторските надоместоци („Сл. весник
на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартицио-
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ните класи се зголемени со средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и
други приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот
кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП а во износ
од 70% се распределуваат меѓу авторите, во согласност
со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција, односно во согласност со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.
Согласно на погоре искажаното износот од
1.999.225,00 ден. остварен од камати на вложени средства во банка и други приходи се распределува во следните репартициони класи и тоа:
100) РАДИО
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА
МУЗИКА
300) ТЕЛЕВИЗИЈА
400) ПРИРЕДБИ
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
СО ЖИВА МУЗИКА
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО
НИВА
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА РЕГИОНАЛНО НИВО
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО
НИВО-РАДИЈА
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО
НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ
ВКУПНО КАМАТА:

408.033,64 ден.
10.528,09 ден.
134.279,09 ден.
381.859,94 ден.
21.387,67 ден.
185.991,82 ден.
124.149,88 ден.
124.522,13 ден.
85.527,20 ден.
522.945,57 ден.
1.999.225,00 ден.

IV) Врз основа на член 37 став 2 од Правилникот за
распределба на авторските надоместоци („Сл. весник
на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартиционите класи се зголемени со средствата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во
паушални износи и средствата кои организацијата ги
прибира од кабелско реемитување авторски дела, се
распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата
на надоместокот кој тие го оствариле во согласност со
податоците за користени дела од системот за електронска евиденција односно во согласност со податоците од
член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.
Согласно на погоре искажаното износот кој ЗАМП
го има прибрано од корисниците, а е пресметан во паушални износи изнесува 14.158.900,00 ден. а износот кој
ЗАМП го има прибрано од корисниците од кабелско
реемитување по основ на музички дела изнесува
52.762.143,00 ден.
V) Фондовите на репартиционите класи 700 и 800
се зголемени за 4.662.804,00 ден. што претставува дел
од средствата кои се вратени во маса за распределба
согласно Решението на Министерството за култура на
РМ бр. УП1 52-108 од 6.6.2016 година.
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VI) Авторските надоместици за заштитени дела во
репартиционите класи РАДИО, КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА, ТЕЛЕВИЗИЈА, КОМЕРЦИЈАЛНИ
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ НА ЛОКАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО НИВО пресметани се по основ на вредност од еден поен.
Вредноста на еден поен утврдена е така што нето
паричниот фонд на секоја од наведените репартициони
класи е добиен по претходно наведена постапка, поделен со вкупниот фонд на поени на секоја репартициона
класа, кои се добиени со обработка на податоците за
емитувани и изведени музички несценски дела од соодветени програми.

II. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ РАДИО 100),
КОНЦЕРТИ (С) 200), ТЕЛЕВИЗИЈА 300), ТРГОВСКИ
РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВА
700), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
РЕГИОНАЛНО НИВО 800), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА
900) И ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 910).

VII) Авторските надоместоци за заштитените дела
во репартиционите класи ПРИРЕДБИ, УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА И КОНЦЕРТИ
НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА, пресметани се така што
наплатениот авторски надомест за секој програм во поединечната репартициона класа распределен е на автори чии дела се јавуваат во тој програм сразмерно траењето на нивното изведување.

100) РАДИО
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
14.290.179,00 ден. во 2016 год. и
12.651.671,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на
поени по овој основ, утврдена е за 2016 год. вредност
на 1 (еден) поен
27.53 ден.
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен
26.87 ден.

I. УТВРДЕНИ НЕТО ПАРИЧНИ ФОНДОВИ ЗА
РАСПРЕДЕЛБА ПО РЕПАРТИЦИОНИ КЛАСИ
Врз основа на Одлуката на Собранието на ЗАМП
бр. 151-1-0201 од 31.3.2017 за приходите и расходите
на авторските надоместоци собрани во 2016 год. по основ на мали права, како и Одлуката на Управниот одбор на ЗАМП бр. 148-1-0202 од 31.3.2017 утврдено е:
за 2016

за 2015

ВКУПНИОТ ФОНД
ИЗНЕСУВА
91.542.485,00 ден. 86.017.097,00 ден.
ДЕНАРСКИ
ДЕПОЗИТИ
1.999.225,00 ден. 2.278.018,00 ден.
ВРАТЕНИ ВО МАСА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА
(РЕШЕНИЕ НА
МК уп1 52-108 ОД
6.6.2016 ГОД.)
4.662.804,00 ден.
0,00 ден.
ВКУПЕН ФОНД:
0% ИЗДВОЕНИ ОД
ПРИБРАНИТЕ
АВТОРСКИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА
РАЗВИТОК И УНАПРЕДУВАЊЕ НА
МАКЕДОНСКОТО
ТВОРЕШТВО

Врз основа на утврдените нето парични фондови и
поени на фондовите, пресметана е вредноста на еден
поен во наведените репартициони класи:

200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
80.947,00 ден. во 2016 год. и
94.787,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на поени
по овој основ, утврдена е
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен
1.21 ден.
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен
0.94 ден.
300) ТЕЛЕВИЗИЈА
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
4.703.063,00 ден. во 2016 год. и
4.364.802,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен
29.72 ден.
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен
27.58 ден.

98.204.514,00 ден. 88.295.115,00 ден.

700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ЛОКАЛНО НИВО
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
5.903.945,00 ден. во 2016 год. и
6.240.636,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен
3.21 ден.
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен
4.27 ден.

- 0,00 ден. - 1.765.902,00 ден.

800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
РЕГИОНАЛНО НИВО
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
7.457.689,00 ден. во 2016 год. и
6.344.311,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен
2.98 ден.
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен
4.51 ден.

ВКУПЕН НЕТО
ФОНД ЗА РАСПРЕДЕЛБА ИЗНЕСУВА: 98.204.514,00 ден. 86.529.213,00 ден.
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900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
2.995.660,00 ден. во 2016 год. и
1.945.673,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на
поени по овој основ, утврдена е
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен
5.93 ден.
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен
3.30 ден.
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА
ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од
18.316.694,00 ден. во 2016 год. и
19.128.819,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на
поени по овој основ, утврдена е
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен 110.72 ден.
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен
46.54 ден.
III. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ
400) ПРИРЕДБИ
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА
Врз основа на утврдениот нето-фонд, како и одлуката за оваа општа пресметка пресметани се авторските
надоместоци на горенаведените класи како и вредноста
на факторите и тоа:

Према наведените пресметки да се изврши поединечна пресметка и исплата на авторските надоместоци
на домашните и странските автори и носители на авторски права за 2016 год.
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