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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.36 од 23.03.2011 година 
 
 
 

Член 1 
Во Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 70/2006 и 92/2008 ), во членот 4 ставот (1) се 
менува и гласи: 
„За реализација на активностите од членот 2 на овој закон, Фондот донесува 
годишен план за приоритетите во финансирањето на филмските проекти и 
унапредување на филмската дејност во Република Македонија (во натамошниот 
текст: годишниот план). Годишниот план се донесува во јули во тековната година 
за наредната година.“ 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„За реализација на годишниот план Фондот донесува годишна програма за 
финансирање на филмски проекти од национален интерес (во натамошниот текст: 
годишната програма).“ 
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „годишната програма“ се заменуваат 
со зборовите: „годишниот план“. 
Ставот (3) станува став (4). 
Ставот (4) кој станува став (5) се брише. 
Во ставот (5) зборовите: „годишната програма“ се заменуваат со зборовите: 
„годишниот план“. 
Ставот (6) се менува и гласи: 
„Годишниот план се објавува на веб локацијата на Фондот.“ 
 

Член 2 
Во членот 6 став (1) алинеја 1 зборовите: „филмската дејност во Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „работата на Фондот“. 
Во ставот (2) зборовите: „годишната програма“ се заменуваат со зборовите: 
„годишниот план“. 
 

Член 3 
Во членот 9 став (1) по запирката пред зборовите: „Република Македонија“ се 
додаваат зборовите: „и нивна промоција во странство преку учество на 
релевантни меѓународни фестивали“. 
 

Член 4 
Во членот 10 алинеја 5 зборовите: „јавните конкурси“ се заменуваат со 
зборовите: „јавен конкурс“. 
Во алинејата 6 по зборот „донесува“ се додаваат зборовите: „годишен план и“, а 
зборот „нејзината“ се заменува со зборот „нивната“. 
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи: 
„- се грижи за презентација на природните и човечките/професионалните ресурси 
на Република Македонија,“. 
Алинејата 9 која станува алинеја 10 се менува и гласи: 
„- ги поттикнува странските вложувања во филмското производство,“. 
Во алинејата 12 која станува алинеја 13 на крајот од реченицата пред запирката 
се додаваат зборовите: „и го поттикнува учеството на продуценти од Република 
Македонија во европските и меѓународните копродукции“. 
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По алинејата 12 која станува алинеја 13 се додава нова алинеја 14, која гласи: 
„- води евиденција за снимените филмски проекти кои се финансирани од 
Фондот,“. 
Во алинејата 13 која станува алинеја 15 на крајот од реченицата пред сврзникот 
„и“ се додаваат зборовите: „го објавува на веб локацијата на Фондот“. 
 

Член 5 
Во членот 11 став (2) втората реченица се брише. 
 

Член 6 
Во членот 13 став (4) алинеја 2 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: 
„или да има најмалку три години работно искуство во филмската дејност“. 
Во ставот (5) алинеја 1 на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со 
запирка. 
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
„- не доаѓа на седници на Управниот одбор трипати едноподруго, а неговото 
отсуство не е оправдано,“. 
Во алинејата 2 која станува алинеја 3 по зборовите: „годишната програма“ се 
додаваат зборовите: „и годишниот план“. 
 

Член 7 
Во членот 14 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: „- го донесува 
годишниот план,“. 
Во алинејата 6 која станува алинеја 7 по зборовите: „годишната програма“ се 
додаваат зборовите: „ и годишниот план“. 
 

Член 8 
Во членот 15 став (3) зборот „две“ се заменува со зборот „четири“. 
Во ставот (5) зборот „две“ се заменува со зборот „четири“. 
 

Член 9 
Во членот 18 став (1) алинеја 3 по зборот „предлага“ се додаваат зборовите: 
„годишниот план“. 
 

Член 10 
Во членот 19 став (1) по зборовите: „подготовка на“ се додаваат зборовите: 
„годишниот план и“. 
 

Член 11 
Во членот 20 став (1) по зборот „Фондот“ се додаваат зборовите: „врз основа на 
годишниот план и“, а зборовите: „двапати годишно во мај и“ се заменуваат со 
зборот „во“. 
 

Член 12 
Во членот 23 став (6) првата реченица се менува и гласи: „Продуцентите кои 
добиле средства од Фондот се должни без надоместок да достават една филмска 
неупотребена копија во оригиналниот формат на кој е снимен филмот до 
Националната установа - Кинотека на Македонија.“ 
 

Член 13 
Во членот 24 став (2) по зборовите: „користењето на средствата“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „обврската за почитување на авторските и 
сродните права“. 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
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„(3) Со договорот од ставот (1) на овој член се уредува и правото на Фондот на 
учество во добивката од филмскиот проект сразмерно на вложените средства на 
Фондот.“ 
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7). 
 

Член 14 
Во членот 25 износот „5.000“ се заменува со износот „1.500“. 
 

Член 15 
Постапките по конкурсите за финансирање проекти од филмската продукција што 
се од национален интерес, започнати пред денот на влегувањето во сила на овој 
закон ќе завршат според Законот за филмскиот фонд на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 70/2006 и 92/2008). 
 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 


