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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

У К А З 
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 30 јули 

2015 година.

Бр. 08-3433/1 Претседател
30 јули 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р 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“ бр. 

82/13, 18/14 и 44/14)
во член 3 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:
„ - континуирана поддршка на производството на домашни филмови и поддршка на 

проекти од национален интерес во филмската дејност,“.

Член 2
Во член 4  во алинејата 1  по зборот „филмови“  забирката се брише и се додаваат 

зборовите „и поддршка на производство на други аудиовизуелни дела,“.
Во алинејата 7 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите „и во странство“.

Член 3
Во член 6 алинејата 5 се брише.
Алинејата 7 која станува алинеја 6 се менува и гласи: 
„ - копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република Македонија“ е 

домашен филм во кој учеството на Република Македонија не може да биде повеќе од 20%,  
но не помалку од 10% во вкупните трошоци за производство на филмот,“. 

По алинејата 8 која станува алинеја 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
„ - проекти од национален интерес во филмската дејност кои се финасираат со средства 

од Буџетот на Република Македонија се:
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1. проекти за производство на домашен долгометражен и краткометражен игран, 
документарен и анимиран филм и 

2. проекти за поддршка на пишување на домашни сценарија, за организирање на 
домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер, за 
дистрибуција на филмови, за развој на кината во Република Македонија, за 
киноприкажување на филмови, за стручно и професионално усовршување на кадри во 
областа на филмот,  за развој на едукативни програми за унапредување на филмската 
култура, за поддршка на членството на Република Македонија во меѓународните филмски 
организации, за поддршка на производство на други аудиовизуелни дела и за поддршка на 
издавање на публикации од областа на филмската дејност.“.

Член 4
Во член 9 ставот (5) се брише.

Член 5
Во член 11 во ставот (3) зборовите „членот 10“ се заменуваат со зборовите „членовите 

4 и 10“.

Член 6
Во член 13 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Доколку правните лица од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 од овој закон не ги 

достават податоците од член 13 став (1)  од овој закон, до Агенцијата во рокот утврден во 
став (1) на овој член, висината на надоместокот ја утврдува Агенцијата врз основа на 
податоци добиени од Централниот регистар на Република Македонија. за вкупниот 
годишен приход на правните лица од член 12 став (1) алинеи од 1 до 7 на овој закон, 
остварен во претходната година, за што им издава решение. “.

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 7
Во член 18 став (1) по алинејата 5 се додаваат две нови алинеи  6 и 7 кои гласат:
„- ги извршува одлуките на Управниот одбор,
- носи решенија, упатства, планови, програми и други акти за кои е овластен со закон,“.

Член 8
Во член 22 став (3) во алинејата 1 зборот „конкурсот“ се заменува со зборот 

„конкурсите“, а зборовите „став (1)“ се бришат.
Во алинејата 2 зборот „конкурсот“ се заменува со зборот „конкурсите“ и зборовите 

„став (1)“ се бришат.
Алинејата 4 се брише. 

Член 9
Во член 23 ставот (1) се менува и гласи:
„ За евалуација на проектите доставени на конкурсот од член 25 од овој закон, 

директорот на Агенцијата именува филмски рецезенти.“. 
Во став (2) во алинејата 1 зборовите „став (1)“ се бришат. 
Во алинејата 3 зборот „конкурсот“ се заменува со зборот „конкурсите“, зборовите „став 

(1)“ се бришат, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.
Алинејата 4 се брише.
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Член 10
Во член 25 став (1) зборовите „долгометражен или краткометражен игран филм, за 

документарен и за анимаиран“ се заменуваат со зборовите „долгометражен и 
краткометражен игран, документарен и анимиран“.

Ставот (2) се менува и гласи:
„За финансирање на проектите од член 6 алинеја 8 точка 2 на овој закон, Агенцијата во 

текот на годината објавува конкурси.“.
Во ставот (4) во алинеја 3 зборовите „и мерила“ се бришат.

Член 11
Во член 26 став (2) во алинејата 2 по зборовите „филмскиот проект“ се додадваат 

зборовите„ со исклучок на копродукциски филм со малцински финансиски удел на 
Република Македонија, каде минимумот на сопстевно учество на филмскиот продуцент од 
Република Македонија е во износ од 4% од средствата добиени од Агенцијата“.

Во став (3) во алинејата 1 сврзникот „или“ се заменува со  сврзникот „и“.

Член 12
Во член 28 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) По исклучок од став (1) на овој член, мерилата од став (1) на овој член не се 

применуваат на копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република 
Македонија и на филмски проекти кои на конкурсот за финансирање на филмски проекти 
од национален интерес на Агенцијата, добиле средства во износ помал од 5.000,000,00 
денари.“.

Ставот (2) станува став (3).

Член 13
Во член 37 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) По исклучок од став (1) на овој член, најмалку 80 % од средствата доделени од 

Агенцијата, за финансирање на копродукциски филм со малцински финансиски удел на 
Република Македонија, мора да се трошат во Република Македонија.“. 

Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.


