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Распределба 2015 
 

 Иако на 31.12.2015 година од 

страна  на Министерството за култура 

беше одземена лиценцата за работење 

на ММИ-Скопје, сепак беше извршена 

распределба   на прибраните средства  

во законски предвидениот рок.  

 За распределбата беа земени во предвид методологиите за распределба 

според новиот Правилник за распределба од октомври 2015 и истата беше во 

согласност со измените на Законот за авторско прави и сродните права 

објавени во Службен Весник на Република Македонија од 15.02.2016.  

 Како појдовна основа за распределбата беа утврдени фондовите за 

распределба кои се однесуваат за периодот на наплата и годината на уплата 

за истиот. Констатирано е дека покрај фондовите кои беа формирани за 

претходната распределба (2013/2013, 2013/2014 и 2014/2014) се формирани 

уште три нови фонда (2013/2015, 2014/2015 и 2015/2015). Тоа се однесува 

на пример, за уплатени средства кои припаѓаат за 2014 година,  но наплатени 

се во 2015 година (фонд 2014/2015). 

 Беа користени податоци за носители на права и фонограми од базата на 

ММИ пријавени заклучно со 31.12.2015.  
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ФОНД 2013/2013 

дефинирани 

корисници 

недефинирани 

корисници 

рамномерна 

распределба 

Вкупно за 

распределба 

218.744 397.653 41.383 657.780 

 

  

Неидентификувани во трета распределба 271852 

Нераспределени во трета распределба 10594 

Распределени во прва распределба 26829 

Распределени во втора распределба 14864 

Распределени во трета распределба 4750 
 

Неидентификувани во трета распределба 216763 

Нераспределени во трета распределба 15502 

Распределени во прва распределба 20953 

Распределени во втора распределба 4457 

Распределени во трета распределба 71096 
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ФОНД 2013/2014 

дефинирани 

корисници 

недефинирани 

корисници 

рамномерна 

распределба 

Вкупно за 

распределба 

118.506 1.416.061 361.477 1.896.044 

 

  
распределени во втора распределба 160.114 
нераспределени во трета распределба 588 
распределени во трета распределба 134.263 
неидентификувани во трета распределба 591.920 

 

распределени во втора распределба 157.717 
нераспределени во трета распределба 4.397 
распределени во трета распределба 113.930 
неидентификувани во трета распределба 608.903 
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ФОНД 2014/2014 

дефинирани 

корисници 

недефинирани 

корисници 

рамномерна 

распределба 

Вкупно за 

распределба 

302.240 1.419.630 359.360 2.081.230 
 

 

 

  
нераспределени во трета распределба 6499 

распределени во втора распределба 205805 

распределени во трета распределба 198783 

неидентификувани во трета распределба 574623 

пронајдени од втора распределба 55342 
 

нераспределени во трета распределба 83 

распределени во втора распределба 215033 

распределени во трета распределба 168353 

неидентификувани во трета распределба 582050 

пронајдени од втора распределба 17534 
 

 

 

Фонд за рамномерна 
распределба

359360

Фонд на 
дефинирани

302240

Фонд на 
недефинирани

1419630

Тотал за распределба - 2.081.230
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ФОНД 2013/2015 

дефинирани 

корисници 

недефинирани 

корисници 

Вкупно за 

распределба 

*0 555.755 555.755 
 

 

 

* Во тек на 2015 година не беше добиена ниедна плејлиста за 2013 година и 

поради тоа не беше формиран фондот на дефинирани корисници. 
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ФОНД 2014/2015 

дефинирани 

корисници 

недефинирани 

корисници 

Вкупно за 

распределба 

498.838 2.116.845 2.615.683 
 

 

 

  

нераспределени 444 

распределени 144492 

неидентификувани 1162905 
 

нераспределени 12134 

распределени 148270 

неидентификувани 1163897 

странски произведувачи 27548 
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ФОНД 2015/2015 

дефинирани 

корисници 

недефинирани 

корисници 

Вкупно за 

распределба 

545.685 2.510.613 3.056.298 
 

 

 

  
нераспределени 543 

распределени 250991 

неидентификувани 1276615 
 

нераспределени 18361 

распределени 223266 

неидентификувани 1202272 

странски произведувачи 84250 
 

 

  

  
 

  


