
Прашалник за успешност на продуцент 
 

1. Успешност на продуцентот (правно лице) со неговиот последен продуциран филм 
 

Име на продуцентот (Правно лице)  
 
 

Учества на последниот филм на продуцентот на меѓународни фестивали во официјална конкуренција 

Наслов на филм  

Бр
. 

Име и локација на фестивал  официјална конкуренција (наведи која) 
Категориј

а 
А-Б-М1 

Год. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
Број на гледачи на последниот филм во кино сали во Република Македонија  

 
Освоени награди со последниот филм на продуцентот на меѓународни фестивали 

Бр
. 

Име и локација на фестивал  Награда (наведи која) 
Категориј

а 
А-Б-М 

Год. 

1     
2     
3     
4     
5     

 
2. Успешност на продуцентот со сите негови претходно реализирани филмови освен последниот  

 
Учества на филмовите на продуцентот на меѓународни фестивали во официјална конкуренција 

Наслов на филм Име на фестивал официјална конкуренција 
(наведи која) 

Категориј
а 

А-Б-М 
Год. 

     
     
     
     
     
     

 
 

Освоени награди со филмовите на продуцентот на меѓународни фестивали  

Наслов на филм Име на фестивал Награда (наведи која) 
Категориј

а 
А-Б-М 

Год. 

     
     
     

                                                           
1 А- Меѓународни фестивали од А категорија, Б- Меѓународни фестивали од Б категорија и М - Учество на други меѓународни 
фестивали 
 



     
     
     

 
 
НАПОМЕНА: Меѓународни фестивали од А и Б категорија се објавени на официјалната веб страна на Агенцијата за филм на 
Република Македонија во делот на категоризација на филмски фестивали, односно на следниве линкови: 
 
А категорија: http://www.filmfund.gov.mk/Festivali/International-Film-Festivals--Category-A/?lang=mk  
 
Б категорија: http://www.filmfund.gov.mk/Festivali/International-Film-Festivals--Category-B/?lang=mk   
 
 
 

Продуцент:  Управител: 
Име на компанијата М.П. Име и Презиме 

 
 
 
Со потпишување на овој Прашалник управителот ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените 
податоци. 

http://filmfund.gov.mk/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://filmfund.gov.mk/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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