ЈАВЕН ПОВИК
Повик за пријавување на користење на фонограми и изведби и
доставување релевантни податоци за утврдување на висината на
надоместокот за јавно соопштување на фоногрмаи и изведби

Почитувани,
Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на
фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје e организација која
согласно Законот за авторското и сродните права, а врз основа на довола на
Министерот за култура, е овластена колективно да ги управува правата на
произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи, за наплата на
надоместокот за јавно соопштување на музика (фонограми и изведби). Решението за
давање дозволата за колективно управување на правата на произведувачите на
фонограми и уметниците музички изведувачи бр. 54-5231/2 од 10.05.2012 година на
Министерот за култура е објавено во Сл.весник на РМ бр. 60/12 (на стр. 26). Согласно
Законот, за јавно соопштување се смета секое ставање на располагање на јавноста, а
за јавност се смета, достапност на авторското дело, односно предметите на сродните
права, под еднакви услови, на поголем број лица надвор од потесниот круг на
роднини или лични познанаства (член 2 ст.1 од Законот).
Висината на надоместокот е утврдена во Правилникот за надоместоците за
користење на фонограми и изведби (во понатамошниот текст: Правилникот) со
Тарифата за надоместоци за користење на фонограми и изведби (во понатамошниот
текст: Тарифата) објавени во Сл.весник бр.142 од 13Ноември, 2013 година и истата се
применува доколку не е склучен посебен договор со ММИ и корисникот, односно
општ договор помеѓу ММИ и здружениекот, односно комората на која припаѓа
корисникот.
Со оглед дека Вие во вршењето на Вашата дејност јавно соопштувате
фонограми, односно изведби, а до денес, ниту вие како поединечен корисник, ниту
Комората која ги застапува интеерсите на категоријата на корисници на која припаѓате
нема склучено договор со ММИ (иако од страна на ММИ беше објавен јавек повик и
беше покрената иницијатива за преговори), должни сте да плаќате надоместок во
согласност со соодветниот тарифен број на кој припаѓате ккао категорија на корисник.

Во согласност со член 8 став од Правилникот должни сте на ММИ да и го
пријавите користењето на фонограми и при тоа да доставите соодветни податоци во
врска утврдување на висината на надоместокот (како површина на просторот на кој
јавно се соопштуваат фонограми и работно време на објектот).
Во контекст на погорекажаното, Ве повикуваме во рок од 8 (осум) дена од денот
на приемот на овој допис да го пријавите користењето (јавното соопштување) на
фонограми и воедно да ни ги доставите соодветните податоци, како би можеле
правилно да ја утврдиме висината на надоместокот кој сте должни да го плаќате на
ММИ за сметка на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи.
Образецот за пријава на користење може да го превземете на нашата веб страна
www.mmi.mk. Истиот, пополнет, со печат и потпис на овластено лице, доставете го по
пошта, или, лично, во просториите на ММИ, во Скопје, на ул.Васил Главинов 3/1/1.
Укажуваме, дека во согласност со членот 8 став 3 од Правилникот, ММИ има
право да го наплатува надоместокот и тогаш кога корисникот нема да го пријави
користењето, како и кога корисникот нема да ги достави соодветните податоци или
истите ги достави ненавремено или достави неточни податоци, при што ММИ сама ќе
ги прибави податоците. Респективно на ова, доколку во оставениот рок не го пријавите
користењето и не ги доставите соодветните податоци, ММИ ќе го утврди надоместокот
во согласност со податоците со кои располага.
Искрено се надеваме дека ќе имате разбирање за Вашата обврска востановена
со Закон и меќународните конвенции потпишани од РМ, при што ќе оствариме
конструктивна соработка.
Скопје, 28.10.2013

Со почит,
За ММИ
Извршен директор,
_______________________
Бодан Арсовски

