
 

Согласно Меодологија за утврдување на надоместоци бр. 01-175/3 о 29.01.2015 г. и член 13 став 1 од Законот 

за филмската дејност („Сл. весник на РМ бр.82/13, 18/14 и 44/14), правните лица од член 12 став (1) алинеи  од 1 до 3 од 

Законот се должни до Агенцијата за филм на Република Македонија да достават податоци за остврани приходи од 

вршењето на дејностите од член 12 став (1) алиени од 1 до 3 од Законот. Податоците за остварените приходи од 

вршењето на дејностите од член 12 став (1) алиени од 1 до 3 од Законот, правните лица се должни да ги достават до 

Агенцијата за филм на РМ до 15 март во тековната година за претходната година, на следниот Образец: 

 ОБРАЗЕЦ 2 в 

Назив на правното лице:   

 

Адреса:  

 

ЕМБС  

 

Даночен број: 

 

Контакт лице, тел. број и е-маил адреса: 

 

 ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ Износ на остварен приход: 

1 Приходи од услуги-филмови  

2 Приходи продажба на филмови  

3 Приходи од изнајмување на филмови  

4 (1+2+3) Вкупен Годишен Приход на правни лица кои вршат дејност 

дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови сервиси 

(од дејноста) 

 

5 Приходи од услуги-спотови  

6 Приходи од странство-реклами  

7 Приходи од услуга на странски пазар-филм  

8 Приходи по други дејности1  

9 

(4+5+6+7+8) 

Вкупен Годишен (бруто) Приход на правни лица кои вршат 

дејност дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови 

сервиси  

 

 

Податоци за 

овластеното лице 

Име и презиме на овластено лице: 
 

Позиција: 
 

Контакт тел. број: 
 

 

10. Приходи од други дејности: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ИЗЈАВА 

Со оваа Изјава под морална, материјална и кривична одговорност потврдувам дека податоците во Образецот 1 

и сите прилози кон истиот се вистинити, точни и целосни заклучно со датумот на истите. Овие податоци ги доставувам до 

Агенцијата за филм на РМ со цел постапување по член 13 став 2 од Законот за филмската дејност. 

Се согласувам дека, доколку кај Агенцијата за филм на РМ постои основано сомнение за вистинитоста на 
остварените приходи од вршењето на дејностите од член 12 став (1) аленеи од 1 до 7 од Законот за филмската дејност, 
Агенцијата има право да изврши процена на истите.  

Доколку проценетиот остварен приход значително отстапува од пријавениот приход, Агенцијата има право да го 
задолжи правното лице да ја плати пресметаната разлика. 

 
Датум        Потпис на овластено лице: 

__________________________              МП   __________________________  

                                                 
1 Во полето 6 се внесува податок  (збир) за остварени приходи по други дејности кои не се опфатени со точките од 5 до 7. Основите  по 
кои се пресметани приходите од другите дејности се опишуваат во точка 10 
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