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Распределба МРТВ 2013 
 

Во текот на летниот и есенски 

период 2017 година на сметката на 

ММИ имаше прилив на  средства по 

основ на наплата од Македонската 

радио телевизија (МРТВ). 

Иако се уште е на сила решението 

на Министерството за култура врз основа на кое е одземена 

лиценцата за работа на ММИ, сепак се изврши втора вонредна 

распределба на средствата со цел истите да не се задржуваат 

непотребно на сметката и во најбрз рок да бидат дистрибуирани до 

носителите на права. 

Како и во претходната распределба, и овој пат беа земени во 

предвид методологиите според Правилникот за распределба и 

истата беше во согласност со измените на Законот за авторско 

право и сродните права објавени во Службен Весник на Република 

Македонија од 15.02.2016. 

Како појдовна основа за распределбата беше утврден фондот за 

распределба кој се однесува за периодот на наплата од 01.07.2013 

до 31.12.2013 година. На истиот беа додадени и приходите од јавно 

соопштување за 2013 година. 

Беа користени податоци за носители на права и фонограми од 

базата на ММИ пријавени заклучно со 11.08.2017. Стручната 

служба на ММИ изврши ажурирање на системот, при што беа 

констатирани новопријавени фонограми и носители на права, на 

кои им беа исплатени надоместоци, согласно Правилникот за 

распределба на Здружението, за минатата распределба, односно за 

првата половина на 2013 .  
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ФОНД МРТВ 2013 за вторите шест месеци (7-12.2013) 
Средства од 

дефинирани 

корисници 

Средства од 

недефинирани 

корисници 

Вкупно за 

распределба 

7.121.279 3.359.525 10.480.804 

 

 

 
 

нераспределени 3141 

новопријавени 94629 

распределени 1714850 

неидентификувани 3427782 
 

нераспределени 321 

новопријавени 96727 

распределени 1784693 

неидентификувани 3236621 

странски произведувачи 122040 
 

 

  
 

 

дефинирани корисници
7121279

недефинирани корисници
3359525

Тотал за распределба - 10.480.804
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