РАСПРЕДЕЛБА 2014
ММИ-Скопје

РАСПРЕДЕЛБА 2013
Во согласност со Известувањето за отстранување на неправилностите утврдени при
надзорскиот увид од страна на Министерството за култура стручната служба на ММИ врз основа
на остварените приходи, добиените податоци од емитуваните фонограми и изведби (плеј листи),
бројот на членовите на ММИ (носители на права) и врз бројот на пријавени фонограми и снимени
изведби заклучно со 31.12.2013 година, во месец Декември 2014 година ја изврши првата
распределба.
Радиодифузерите кои извршиле уплата за периодот 2013 година и кои доставиле список на
емитувани фонограми и изведби (плеј листи) влегоа во категоријата на фондот на дефинирани
примања. Приходите од останати радиодифузни друштва кои извршиле уплата но не доставиле
списоци на емитувани фонограми и изведби во нивните програми влегоа во фондот на
недефинирани приходи. Според член 144 од ЗАПСП и Правилникот за распределба во фондот на
недефинирани влегуваат средствата прибрани од јавно соопштување и средствата од банкарски
камати и камати добиени врз основа на нотарски и судски спорови намалени за соодветни
проценти за рамномерната распределба.
Според тоа графичкиот приказ на распределбата за 2013 година за податоците прибрани во 2013
година изгледа како на сл.1
фонд на дефинирани фонд на недефинирани фонд за рамномерна тотал за распределба
218.744

397.653

2013

41.383

657.780

2013 - Изведувачи

2013 - Продуценти

РАСПРЕДЕЛБА 2014
Според ЗАПС, распределбата во 2014 година е извршена во предвидениот рок. Извршена и
ревизија на старата распределба од 2013 година врз основа на ново пријавени фонограми (1294)
и новопријавени носители на права (86).
За новата распределба неопходно е да се дефинираат периодите (годината) на извршените уплати
од страна на корисниците, како и разграничување по години на плеј листите доставени од
радиодифузните друштва.
Приливите на средства во 2014 година се делат во две категории и тоа:
1. Уплатени средства кои припаѓаат за 2013 година, но наплатени во 2014 година.
-средства од заостанати ненаплатени фактури од 2013 година како и
-средства од уплати на новорегистрирани корисници кои го плаќаат надоместокот за 2013.
2. Уплатени средства од 2014 година
-средства за 2014 година од корисниците регистрирани во изминатите години и
-средства уплатени од ново регистрирани корисници за 2014 година
Податоци за ново пријавени фонограми и изведби, како и носители на права, заклучно со
31.12.2014 година, кои ќе имаат побарувања и веќе направената распределба за 2013 година.

РАСПРЕДЕЛБА 2013 РЕВИДИРАНА ВО 2014

РАСПРЕДЕЛБА ЗА 2013 ВО 2014
Според уплатените средства кои припаѓаат за 2013 година но наплатени во 2014 година

фонд на дефинирани фонд на недефинирани фонд за рамномерна тотал за распределба
118.506

1.416.061

361.477

1.896.044

РАСПРЕДЕЛБА ЗА 2014 ВО 2014
Според уплатените средства кои припаѓаат за 2014 година наплатени во 2014 година
фонд на дефинирани фонд на недефинирани фонд за рамномерна тотал за распределба
302.240

1.419.630

359.361

2.081.230

