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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

27 декември 2019 година. 

 

Бр. 08-7129/1 Претседател на Република 

27 декември 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА ФИЛМСКАТА 

ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Во Законoт за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 

82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16 и 11/18), во членот 6 алинеја 6, процентот „20“ се 

заменува со процентот „50“, процентот „10“ се заменува со процентот „5“, а запирката од 

крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите: „филм 

произведен во соработка со странски филмски продуценти во согласност со Конвенцијата 

на Советот на Европа за кинематографска копродукција (ревидирана),“. 
 

Член 2 

Членот 12 се менува и гласи: 

(1) Надоместоците од член 11 став (2) алинеја 4 од овој закон, кои ги стекнува 

Агенцијата се: 

- 0,5% од приходот на јавниот радиодифузен сервис, 

- 0,1% од приходот на телевизиските програмски сервиси на државно ниво, 

- 0,1% од приходот на телевизиските програмски сервиси на регионално ниво, 

- 0,1% од приходот на телевизиските програмски сервиси на локално ниво, 

- 0,1% од приходот на операторите на јавните електронски комуникациски мрежи кои 

реемитуваат програмски сервиси на радиодифузерите, 

- 1% од приходот на правните лица кои обезбедуваат пристап до интернет, 

- 5% од приходот на правните лица кои вршат дејност киноприкажување на филмови и 

- 2% од приходот на правните лица кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување или 

продажба на филмови. 
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(2) Надоместоците од ставот (1) алинеи 1 до 8 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 8 на 

овој член. 

(3) Во текот на една календарска година, Јавниот радиодифузен сервис со парични 

средства учествува во производство на најмалку еден долгометражен филм кој е поддржан 

од Агенцијата и ги дава на користење сопствените технички капацитети (костими, 

сценографија, реквизита, техника потребна за снимање на слика и звук и 

постпродукција).“. 

 

Член 3 

Во член 13 ставови (1) и (2) бројот „7“ се заменува со бројот „8“. 

Во став (3) зборовите: „член 13 став (1) од овој закон“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (1) на овој член, а бројот „7“ се заменува со бројот „8“. 

Во став (4) бројот „7“ се заменува со бројот „8“, а зборовите: „решението од ставот (2)“ 

се заменуваат со зборовите: „решенијата од ставовите (2) и (3)“. 

Ставовите (5) и (6) се бришат. 

Во ставот (7) кој станува став (5) бројот „3“ се заменува со бројот „4“, а зборовите: 

„односно во рокот од ставот (4)“ се бришат. 

 

Член 4 

Во член 56 став (1) зборовите: „член 13 ставови (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите: 

„член 13 ставови (3) и (4)“. 

 

Член 5 

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

Северна Македонија“. 


