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АВТОРСКИ ПРАВА - презентација  

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-

1vQ1Dv2FnSQRA12oAKTbntHGOVVtO7k9OOM4GiUd554y4ne4fj6XnxFpWwqdkjNEfRhml_z5

4nDt2YIp/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 

 

Случајот со производител на кашкавал 

 

И.В., мал производител на деликатесни кашкавали, оваа година вложил во нова 

технологија и создал нов кашкавал кој на изложбата на кашкавали бил оценет со висока 

оценка. Поради ова тој успеал да склучи договори за продажба со неколку деликатесни 

продавници. Првата поголема количина, после шест месечното созревање на 

кашкавалот, треба да биде испорачана за два дена. Околу 23 часот по завршувањето на 

службениот состанок, тој се враќа назад кон својата мини фабрика.  

 

При враќањето во фабриката, тој наоѓа скршена врата и кога влегува во магацинот 

приметува дека на полиците нема ниту едно пакување со кашкавал.  

Веднаш пријавува во полиција и после направениот увид се враќа дома и се спрема за 

спиење. Но толку е очаен што не може да заспие, па го зема својот компјутер и одлучува 

да го погледне новиот филм кој што вчера му го препорачал неговиот пријател. 

Пријателот му кажал дека бесплатно може да го гледа на пиратската страница XY.  

 

Ја отвара страницата, но иако во филмот глуми неговиот омилен глумец, не може да се 

концентрира и постојано размислува за тоа дека некој му го украл кашкавалот. Огорчено 

размислува како тој напорно работи, а во една ноќ некој успеал да му украде 2000 

килограми кашкавал во кој вложил многу пари и труд. Размислува за тоа како луѓето се 

неморални, љут и бесен е и воопшто не може да ги следи збиднувањата на екранот, па 

одлучува да ги погледне порталите со вести. Читајќи еден текст на насловната страница 

низ глава му поминува мисла дека и тој се однесува неморално. 

 

Случајот со производител на кашкавал 

Зошто мислите дека помислил дека се однесува неморално? 

Што мислите каков текст можеби прочитал? 

 

НАТПИС 

http://www.mkd.mk/svet/vesti/vo-hrvatska-uapsen-sopstvenikot-na-popularnata-no-

nelegalna-stranica-filmovita  

 

Неколку прашања за дискусија 

 Може ли да замислите живот без уметност? 

 Дали е во ред размислувањето дека за кашкавал или некој друг производ треба 

да се плати, а додека на пример за гледање на филмови или преземање на 

фотографии не треба? 

 Како настанува еден филм или книжевно дело? Што е потребно за нивно 

создавање? 

 Знаете ли како се нарекува нелегалната дејност со која се занимавал 

сопственикот на Филмовита? 
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Пиратерија и плагијат - криминални дела 

 Пиратерија е неовластена продажба и умножување на нечије туѓо авторско дело 

 Плагијат е неовластено превземање или „кражба“ на авторски дела 

 Забранети се со закон и се казниви  

 За плагијат можно е одземање на стекнато звање 

 

Karl-Theodor zu Guttenberg – германски министер за одбрана во 2011 останал без 

докторат и поднел оставка од министерското место поради плагијат на неговиот 

магистерски труд 

 

Silvani Koch-Mehrin – на подпретседателка на Европскиот парламент престижниот 

Хајделбершки универзитет во 2011 и ја одзема докторската титула поради плагијат на 

нејзиниот докторат    

 

 

Што е авторско право? 

 Право кое го остваруваат автори на нематеријални добра - книжевни, научни и 

уметнички дела, компјутерски програми, база на податоци ... 

 Им дава за право со своите дела да прават што сакаат и да одлучат дали сакаат 

да го дадат своето дело на користење на некого  

 На авторите им дава поттик во облик на признавање и прична надоместок 

 

Колку траат авториските права?  

 Авторското право трае за цел живот додека авторот е жив и 70 години после 

неговата смрт без разлика кога е објавено 

 Со престанување на авторските права, авторското дело станува јавно 

 

Авторот го одобрува користењето на неговото дело 

 Објавеното авторско дело може да се користи без плаќање на надоместок само 

кога авторот тоа ќе го овозможи 

 

Исклучоци  

Авторскот дело може да се користи без барање на дозвола од авторот:  

 За образовни цели (на пр. предавања од областа на книжевноста, уметноста …) 

 За цитирање (на пр. пишување на рецензија на дело, цитирање во научен труд …)  

 Копирање на делото за лично користење (не може да отстапи/даде на друг)  

 Можност за умножување на делото од страна на јавни архиви, книжари, музеи, 

образовни и научни институции и социјални институции доколку станува збор за 

некомерцијални цели  

 Права на личности со инвалидитет да го користат делото на начин поврзан со 

нивниот инвалидитет и со некомерцијална цел (пр. преработка на книга со 

Брајово писмо за читање на слепи лица или лица со потречен вид) 

 Преработка на дело во пародија или карикатура 

 

Кој ги штити авторските права? 

 Закони  
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 Различни друштва/здруженија за заштита на авторски права (на пр. во 

Македонија постои ЗАМП - Здружение за заштита на авторски музички права кое 

ги претставува домашните и странските автори, собира авторски надоместоци 

кои потоа се користат за исплаќање на авторски хонорари.  

 

 Радио станиците и организаторите на концерти се обрзани да праќаат евиденција 

на музиката која ја пуштаат и потоа според таа евиденција на авторите им се 

исплаќаат авторски хонорари) 

 

 

Што можеме ние да направиме? 

 

Наместо да гледаме филмви на пиратски страници, да користиме легални сервиси за 

стриминг (streaming) со плаќање на надоместок: 

 Netflix; Amazon Prime; Pickbox; MaxTV …. 

Бесплатно:  

 The Internet Archive – на понуда имаат книжевни, музички дела, филмови и игри 

на кои им се истечени авторските права и со тоа се јавни  

 YouTube 

 OpenCulture.com – има различни културни и образовни содржини, како на 

пример повеќе од 1150 филмски класики  

 PopcornFlix -  овозможува гледање на филмови онлајн (играни и документарни), 

но со многу огласи  

 

За преземање на фотографии користете: 

  Flickr  

  Pixabay 

  Unsplash 

 Gratisography 

 

За преземање на бесплатна музика (за користење во филмови/видеа): 

 SoundCloud 

 Freeplaymusic  

 Amazon 

 Jamendo 

 Live Music Archive….. 

 YouTube 

Кога изработуваме презентација, реферат …. 

 Задолжително да се наведе коистена литература (извори) кои сме ги користеле 

за изработка на нашето дело 

 Во случај на цитат (на пр. дел од нечије дело) потребно е да се стави знак за 

наводници („“) и во белешката покрај цитатот или во фуснотата (бројчана 

белешка под текстот) да се наведат следните податоци: автор, наслов, место, 

издавач и година или страница од каде е преземен цитатот 

 

Примери за користена литература 
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Наведување на користена литература за книга на еден автор: 

Презиме, Име на авторот. Наслов: поднаслов. Место на издавање: Издавач, година на 

издавање.  

Manguel, Alberto. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2001. 

Наведување на електронски извори  

Презиме, Име на авторот (доколку постои). Наслов: поднаслов, датум/година на 

креирањето на документот (доколку потои). Целосна URL адреса (датум на пристап до 

документот) 

Benčak, Lorena. Oglašivači koji se prikriveno reklamiraju u sadržajima influencera, koriste 

naivnost djece, http://www.klincek.com/?p=16921 

 

Уредување на филмови/видеа 

 Да се наведе името на авторот на филмот/видеото  

 Да се наведе име на авторот на мизиката и името на песната и во случај на 

користење на бесплатна музика  

 Во случај да во филмот/видеото се користи извадок од некој друг филм/видео во 

одјавната шпица задолжително да се наведе изворот 

 

Уредување на дигиталните училишни весници 

 Да се упатат читателите до линк од текст доколку сме превземале некои 

податоци  

 Да се наведе авторот на текстот и авторот на фотографиите 

 

Дали знаете? 

 Според истражувањето на компанијата MUSO во 2016 година за преземање на 

содржини од пиратски страници, на прво место била Латвија со 46%, на второ 

место Бугарија, на трето Латвија, на четврто била Хрватска со 23% 

 Пиратски страници во Германија биле посетувани само од 2% од корисниците на 

интернет 

 Причината за ова се високите казни за преземање на содржини заштитени со 

авторски права (на пр. според натпис на net.hr 

https://net.hr/danas/hrvatska/hocemo-li-uskoro-placati-visoke-kazne-zbog-skidanja-

s-torrenta-evo-sto-kazu-internetski-operateri-i-policija/ хрватката Ивана од Берлин 

платила казна од 1000 евра за симнување на филмот на Вуди Ален „Полноќ во 

Париз“  

 Управата за интелектуална сопственост на Европската унија (EUIPO) објавила дека 

во декември 2019 пиратеријата во ЕУ е во пад за 15%  

 Највеќе се намалила пиратеријата за музика, и тоа 32%. Нелегално филмови се 

гледаат околу 19%, а телевизија околу 8% помалку од претходната година 

 Пребарувачите Google и Bing во Велика Британија помогнале во борбата против 

пиратските страници така што од 2017 пиратските страници не се појавуваат на 

првите страници при пребарување 

 

 

 

ИЗВОРИ 
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