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В О В Е Д 
 

I  ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДАТ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
 Со Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија се уредуваат 
основањето, работата, раководењето, управувањето, надзорот над работата на 
Филмскиот фонд на Република Македонија, други прашања поврзани со работата 
на Фондот, но и начинот и постапката за финансирање на проекти од филмската 
дејност и филмското производство по пат на распишување и спроведување на 
јавен конкурс. 
 Изменувањето и дополнувањето на Законот за Филмскиот фонд  на 
Република Македонија произлезе од потребата за пропишување на правен основ со 
кој ќе биде утврдена надлежност на Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, да решава по правни 
средства употребени против одлука донесена по јавен конкурс за финансирање на 
проекти од филмската продукција. 
 Во таа насока е и потребата за прецизирање на одредбата со која се регулира 
одлучувањето на  Управниот одбор за доделување на средства за проекти по 
јавниот конкурс. 
 До донесувањето на Законот за основање на Државна комисијата за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/11), жалбите поднесени по 
одлука донесена по објавен конкурс за финансирање проекти од филматата 
продукција, ги решаваше Комисијата за решавање во втор степен од областа на 
образованието, науката и културата при Владата на Република Македонија. 
 Со Законот за основање на Државна комисијата утврдена е надлежноста на 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, односно со овој закон е регулирано дека надлежноста на 
Државната комисија да решава по жалби против решенија донесени во управна 
постапка во прв степен од страна на министерствата, други органи на државната 
управа, организации утврдени со закон и други државни органи се утврдува со 
посебните закони, односно со материјалните закони со кои е уредена определена 
област и во која овие органи и организации имаат јавни овластувања према трети 
лица. 
 Имајќи предвид дека во Законот за Филмскиот фонд на Република 
Македонија, кој како материјален закон регулира област во која Филмскиот фонд 
на Република Македонија има јавни овластувања према трети лица, не се 
содржани одредби кои упатуваат на надлежност за решавање по жалби, се 
предлага измена и дополнување на Законот за филмскиот фонд на Република 
Македонија. 
 
II    ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА  

 
 Целта на изменувањата и дополнувањата на Законот за филмскиот фонд на 
Република Македонија, е пропишување на надлежност на Државна комисијата за 
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одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен да 
решава по жалби против одлука донесена од Управниот одбор, по објавен конкурс 
за финансирање проекти од филматата продукција и прецизирање на рокот во кој 
Управниот одбор е должен да ја донесе одлуката по конкурсот. 
 Предлогот на законот се заснова на истите начела врз основа на кои е 
донесен Законот за филмскиот фонд на Република Македонија. 
 
 
III   ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ 
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
  
 Одедбите од предлогот на законот не имплицираат финансиски последици 
врз Буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства. 
 
  

IV ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 
  
 За спроведувањето на законот не е потребно обезбедување на посебни 
финансиски средства, ниту предложените измени и дополнувања од законот 
повлекуваат материјални обврски за одделни субјект. 
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ПРЕДЛОГ  НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА  ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

Член 1 
 Во Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија бр. 70/06, 92/08, 36/11 и 136/11),  во член 21 во ставот (1) 
зборовите „одлучува Управниот одбор на предлог на директорот“ се заменуваат со 
зборовите „Управниот одбор, на предлог на директорот донесува одлука, во рок од 
30 дена од денот на донесување на Буџетот на Република Македонија.“ 
 По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
 „(3) Против одлуката од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба во рок 
од 15 дена до Државна комисијата за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен.“   

 
Член 2 

 Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија”. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ  
 
 

I ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН 
 
 Во членот 21 од Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија е 
утврдено дека за доделување на средства за проекти по конкурсот од членот 20 
став (1) на овој закон одлучува Управниот одбор на предлог на директорот. Во оваа 
одредба не е дефиниран рок во кој Управниот одбор ја носи одлуката, па оттука се 
јави потреба од изменување и дополнување на одредбата на начин што се предлага 
за доделување на средства за проекти по конкурс Управниот одбор  во рок од 30 
дена од денот на донесување на Буџетот на Република Македонија на предлог на 
директорот донесува одлука. 
 Во Законот не се содржани децидни одредби кои упатуваат на надлежност 
на орган кој би решавал по жалби изјавени против одлука што се донесува по 
објавен конкурс за финансирање на филмската дејност.  
 Со измените на Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 51/2011) беше извршено бришење на одредби 
со кои беше регулирано постоењето и работењето на комиси за одлучување во втор 
степен во управни работи, со што престана да функционира и Комисијата за 
решавање во втор степен од областа на образованието, науката и културата. 
 Со членот 11 од Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија е 
утврдено дека Фондот има својство на правно лице и е самостоен во својата работа, 
па како таков има овластувања према трети лица. 
 Според член 1 став (4) од Законот за основање на Државна комисијата за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, 
надлежноста на Државната комисија да решава по жалби против решенија 
донесени во управна постапка во прв степен од страна на министерствата, другите 
органи на државната управа, организациите утврдени со закон и другите државни 
органи се утврдува со посебните закони, односно со материјалните закони со кои е 
уредена определена област и во која овие органи и организации имаат јавни 
овластувања према трети лица. 
 Измената во членот 21 е во насока на пропишување на надлежност на 
Државна комисијата за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен да решава по одлука на Управниот одбор. 
 
 
II МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ 
 
 Предложените решенија во овој предлог на закон, претставуваат 
изменување, дополнување и доразработка на постојните одредби од Законот за 
Филмскиот фонд на Република Македонија во делот за допрецизирање за 
одлучување по објавен конкурс и утврдување на надлежност за решавање по 
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жалби против одлука на Управниот одбор  по објавен конкурс за финансирање 
проекти од филматата продукција. 
 
 
 
 
III ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 
 

Со предложените законски решенија ќе се допрецизираат одредбите во 
Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија и ќе се утврди надлежност 
на Државна комисијата за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКИОТ ФОНД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ 

 
 

Член 21 
 

(1) За доделување на средства за проекти по конкурсот од членот 20 став (1) на 
овој закон одлучува Управниот добор на предлог на директорот. Проектите 
избрани на конкурсот ја изразуваат Годишната програма. 

(2) Годишната програма се донесува најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
донесувањето на Буџетот на Република Македонија. 
 
 


