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20140180521
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27
јануари 2014 година.
Бр. 07 – 489/1
27 јануари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА
ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број
82/13), во членот 12 став (1) алинејата 1 процентот “1,1“ се заменува со процентот “0,9“.
Во алинејата 2 процентот “1,1“ се заменува со процентот “0,9“.
Во алинејата 3 процентот “1,1“ се заменува со процентот “0,9“.
Алинејата 4 се менува и гласи:
„- 1% од приходот на операторите на јавните електронски комуникациски мрежи кои
реемитуваат програмски сервиси на радиодифузерите,“.
Алинејата 5 се менува и гласи:
„- 1% од приходот на правните лица кои обезбедуваат пристап до интернет,“.
Во алинејата 7 бројот „3“ се заменува со бројот „2“.
Алинејата 8 се менува и гласи:
„- 3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатноисплатни места на приредувачот на игрите на среќа во обложувалница и исплатениот
износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места на приредувачот на игрите на
среќа во обложувалница и“.
По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:
„- 3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите автомати во сите деловни простории
на приредувачот на игрите на среќа во автомат клубови и казината и исплатениот износ од
сите автомати во сите деловни простории на приредувачот на игрите на среќа во автомат
клубови и казината.“
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Ставот (2) се менува и гласи:
„Надоместоците од ставот (1) алинеи 1 до 7 на овој член, правните лица ги
пресметуваат од вкупниот годишен приход остварен во претходната година од дејноста
која претставува основа за утврдување на надоместоците од ставот (1) алинеи 1 до 7 на
овој
член.“
Член 2
Насловот на членот 13 и членот 13 се менуваат и гласат:
„Постапка за уплаќање на надоместоците во Агенцијата
Член 13
(1) Правните лица кои имаат обврска за плаќање на надоместоците од членот 12 став
(1) алинеи 1 до 7 од овој закон се должни до Агенцијата да достават податоци за
остварени приходи од вршењето на дејностите од членот 12 став (1) алинеи 1 до 7 од овој
закон до 15 март во тековната година за претходната година.
(2) Агенцијата по добиените податоци од правното лице за остварени приходи од
вршењето на дејностите од членот 12 став (1) алинеи 1 до 7 од овој закон, еднаш годишно
во март во тековната година за претходната година им издава решение за утврдување на
висината на надоместоците.
(3) Правните лица од членот 12 став (1) алинеи 1 до 7 од овој закон, во рок од 30 дена
од добивањето на решението од ставот (2) на овој член, ги уплаќаат надоместоците на
сметка на Агенцијата и во рок од пет дена доставуваат доказ до Агенцијата за извршената
уплата.
(4) Правните лица од членот 12 став (1) алинеи 8 и 9 од овој закон надоместоците на
месечна основа ги уплаќаат на Агенцијата до 15 во тековниот месец за претходниот
месец.
(5) Правните лица од ставот (4) на овој член се должни да го достават доказот за
извршена уплата на надоместоците до Агенцијата најдоцна до 15 во тековниот месец за
претходниот месец.
(6) Доколку правните лица надоместоците од членот 12 став (1) од овој закон не ги
уплатат на сметка на Агенцијата во рокот од ставот (3), односно во рокот од ставот (4) на
овој член, Агенцијата против нив ќе поднесе тужба до надлежниот суд.“
Член 3
Во членот 56 став (1) зборовите: „во рок од 30 дена од добивањето на решението, не ги
уплати надоместоците на сметка на Агенцијата (член 13 став (2))“ се заменуваат со
зборовите: „надоместоците од членот 12 став (1) од овој закон не ги уплати на сметка на
Агенцијата во рокот од членот 13 ставови (3) и (4) од овој закон (член 13 ставови (3) и
(4))“.
Член 4
Во членот 63 став (2) по бројот „12“ се додаваат зборовите: „ став (1) алинеи 1 до 7“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Надоместоците од членот 12 став (1) алинеи 8 и 9 од овој закон за 2014 година ќе
се уплаќаат на сметката на Агенцијата, во рокот од членот 13 став (4) од овој закон.“
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
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