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ПРЕДМЕТ: Измени на македонскиот Закон за авторско право и 
сродни права – повреда на меѓународните принципи и пракса кои се 
однесуваат на авторското право 
 
 
Почитуван Претседателе, 
 
Ви пишуваме како организации кои ги претставуваат произведувачите на 
фонограми во Балканските земји – Словенија, Хрватска, Србија, Босна и 
Херцеговина и Албанија. 
 
Како што знаете, нашите компании-членови се потпираат на компаниите 
за лиценцирање на музика (MLC) за колективното управување со 
нивните права на емитување и јавно соопштување, кои пак стануваат се 
поважен дел од целокупниот приход на музичката индустрија. Во 
Македонија, нашите компании-членови соработуваат со Македонската 
Музичка Индустрија (ММИ), организација за колективно управување која 
ги претставува произведувачите на фонограми и го лиценцира 
користењето на правата во врска со локалните и странските снимки во 
земјата. Со цел да се развие здрав и одржлив музички пазар во 
Македонија од особено значење е ММИ, како легитимен претставник на 
локалните и меѓународните продуцентски куќи, да може да преговара за 
фер услови со корисниците на произведената музика.  
 
Ние, долупотпишаните здруженија, на 7та Балканска Регионална 
Конференција на произведувачите на фонограми одржана во Загреб на 
12 ноември 2015 заклучивме дека е нужно да Ви предочиме дека сме 
загрижени во врска со неодамна усвоените измени на македонскиот 
Закон за авторско право и сродни права (усвоен на 26 август 2015, 
објавен во Службен весник на РМ бр.154 од 4 септември 2015, на сила 
од 12 септември 2015). 
 
Најпрво, мораме да го изразиме нашето длабоко незадоволство од 
законодавниот процес и од фактот што споменатиот закон беше усвоен 
без никаква консултација со релевантните учесници и нашите локални 
партнери.  



 
Понатаму, ја изразуваме нашата загриженост дека овие измени, кои беа 
усвоени од страна на Парламентот по итна постапка, не се во чекор со 
меѓународното право и пракса. Да бидеме попрецизни, изменетиот закон 
не е во линија со односната европска легислатива и меѓународните 
договори, имено Римската конвенција за заштита на изведувачите, 
произведувачите на фонограми и радиодифузните организации како и 
Договорот на Светската организација за интелектуална сопственост за 
изведби и фонограми. 
 
Со овие нови измени се прекршуваат обврските на Македонија кои за неа 
произлегуваат од важечката Спогодба за стабилизација и асоцијација со 
Европската Унија.  
 
Особено, предвиденото ограничување на надоместокот за емитување 
базирано на целосно арбитрерни критериуми е во спротивност со 
практиката на светската индустрија, практиката на земјите од 
Балканскиот регион, и најважно, правилото кое е зацврстено во член 
16(2) од Европската Директива за колективно управување на правата 
2014/26/ЕУ  - овој член предвидува дека формирањето на тарифата 
треба да биде засновано на економската вредност на употребата на 
правата во прометот. 
 
Новововедената одредба неправедно ги фаворизира корисниците на 
музиката и неправедно ги дискриминира произведувачите на фонограми. 
Фиксната граница ги лишува продуцентските куќи и уметниците од 
можноста слободно да ги остваруваат своите права и да договараат 
праведен надоместок.  
 
Во врска со исклучувањето на некои корисници од обврската да плаќаат 
за јавно соопштување на фонограми, мораме да потенцираме дека 
таквата селективност исто така не е во согласност со европското 
законодавство (Директива за авторското право 2001/29/ЕЦ и Директива 
за изнајмување 2006/115/ЕЦ). Не постои оправданост за исклучување на 
одредени групи на корисници од обврската за плаќање (како мали 
занаетчиски дуќани, сместувачки капацитети, јавен транспорт и сл.) 
особено што цел еден корпус на анкети и академски студии покажуваат 
дека користењето на музиката може да има значајно влијание врз 
задоволството на потрошувачите и да ја зголеми продажбата.  
 
За жал, сите промени споменати погоре и воведени со последните 
законски измени покажуваат загрижувачко игнорирање на вредноста на 
музиката и влијаат негативно врз домашните и странските носители на 
правата. Ние долупотпишаните здруженија остануваме убедени дека 
намерата на Вашата влада, г. Претседателе, не е да ги оштети 



локалните носители на правата и да ја поткопа нивната можност да 
создаваат нова музика и нови фонограми.  
 
Со оглед на сето ова, ве повикуваме да дејствувате промптно во насока 
на повлекување на последните измени на македонскиот Закон за 
авторско право и сродни права и да донесете закон кој ќе биде во 
согласност со  европското право и меѓународните стандарди. 
 
Подготвени сме да учествуваме на конструктивен начин во 
законодавниот процес во иднина и остануваме на Ваше располагање 
доколку имате желба да расправаме подетално за работите и точките 
истакнати во овој допис. Во случај предметниот закон да не биде 
дополнително изменет, ќе размислуваме за повлекување на нашиот 
репертоар кој се користи од страна на радиодифузерите во Македонија и 
ќе забраниме негова понатамошна употреба.  
 
Со почит, 
 
Завод за лиценцирање на правата на изведувачите и 
произведувачите на фонограми на Словенија – ИПФ (IPF) 
 
Вилјем Марјан Хрибар, в.д. Директор 
[своерачен потпис: Вилјем Марјан Хрибар] 
 
 
Здружение за заштита, прибирање и распределба на надоместоците 
од правата на фонограмските продуценти (ЗАПРАФ) ZAPRAF 
 
Ивана Густин, Директор 
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Српска дискографска унија (УДС) 
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Фонограм – Босанско здружение за колективно управување 
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Албанско здружение на музичките продуценти и колективно 
управување (АМП) 
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