
НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА 
ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ 

1. При утврдување на висината на надоместоците за повремено или постојано соопштување на 
фонограми и изведби се зема капацитетот на објектот во кој се врши дејноста при што се користат 
фонограми и изведби, согласно површината во квадратни метри, како и времето во кое јавно се 
соопштуваат фонограмите и подрачјето во кое се наоѓа објектот во кој се врши дејноста. 

2. Доколку со договор не е поинаку определено надоместокот за повремено или постојано јавно 
соопштување фонограми и изведби и/или радиодифузно реемитување се плаќа во 
бодови месечно, и тоа: 

VII. УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ 

1. Угостителски објекти кои дејноста ја обавуваат врз основа на лиценца 

Тарифен број 8 

o Ноќни барови 
o Кабареа 
o Диско клубови 
o Диско клубови на отворен простор 

Град Скопје и туристички подрачја во сезона 
Површина на простор во м2 бодови
Од 0 - 100 м2 100
Од 101 - 200 м2 200
Од 201 - 400 м2 400
Од 401 - 800 м2 700
Повеќе од 800 м2 1000

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона 
Површина на простор во м2 бодови
Од 0 - 100 м2 70
Од 101 - 200 м2 140
Од 201 - 400 м2 280
Од 401 - 800 м2 490
Повеќе од 800 м2 700

Б) Угостителски објекти за исхрана и пијалоци 

Тарифен број 9 

o Ресторани 
o Гостилници 
o Ресторани со самопослужување 
o Киосци 
o Млечни ресторани 
o Ресторан бавчи 
o Летни бавчи 
o Кебапчилници 
o Пицерии 
o Бистроа 
o Пивници 
o Експрес Ресторани 
o Кафеани 
o Кафетерии 
o Кафе барови 

 

 



Град Скопје и туристички подрачја во сезона 

Површина на простор во м2 

износ на бодови 

Од 0 -50 м2 11
Од 51 - 100 м2 20
Од 101 - 200 м2 28
Од 201 - 400 м2 40
Повеќе од 400 м2 65

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона 
Површина на простор во м2 износ на бодови 

Од 0 -50 м2 8
Од 51 - 100 м2 14
Од 101 - 200 м2 20
Од 201 - 400 м2 28
Повеќе од 400 м2 45

В) Локали и објекти во кои не се служи алкохол и сите останати објекти 

Тарифен број 10 

o Бурекџилници 
o Слаткарници 
o Интернет кафеа / играчници 
o Кантини 
o Детски игротеки во кои се служи храна и/или пијалок 
o Скара на кило 
o Сендвичари 
o Киосци 

Град Скопје и туристички подрачја во сезона 
 Работно време
Површина на простор во м2 До 24 часот По 24 часот 
Од 0 - 50 м2 7 10
Од 51 - 100 м2 12 20
Повеќе од 100 м2 20 30

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона 

 
 Работно време
Површина на простор во м2 До 24 часот По 24 часот 
Од 0 - 50 м2 5 7
Од 51 - 100 м2 8 12
Повеќе од 100 м2 15 20

 

 

 

 

 

 

 



Тарифен број 11 

Д) Угостителски објекти за сместување 

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено: 

• за користење на фонограми и изведби во собите на угостителски објекти за сместување 
како хотели, мотели, пансиони, хотелски населби, туристички апартмани, апартмански 
населби, туристички резиденции, бунгалови и депанданси преку интерна телевизија од затворен 
тип или било кај друга телевизија или кабелска мрежа, или преку радиоприемник, месечниот 
надомест изнесува: 
Прва група Хотели со *, ** и *** износ на бодови по соба (приклучок)
до 50 соби 2 
повеќе од 50 соби 1 

 
Втора група Хотели со **** и ***** 1 

• За користење на фонограми и изведби во заедничките простории наугостителските објекти за 
сместување (предворје, рецепции, конференциски цали, лифтови, ходници, тоалети, базени, спа 
центри и слично) месечниот надомест се наплаќа во однос на големината на просторот изразено во 
м2. 
Површина на простор во м2 Цена во бодови по м2 
до 50 м2 0.2 
од 50 - 200 м2 0.1 
Повеќе од 200 0.05 

• За користење на фонограми и изведби во комплементарни сместувачки објекти, во кои спаѓаат: 
ноќевалишта, гостилници, кампови, приватни сместувачки капацитети (соби, апартмани, станови, 
куќи), одморалишта (за деца, младинци, работници,лица со попреченост и слично), други 
комплементарни објекти (феријални домови, планинарски домови и куќи, објекти за привремено 
сместување и слично)месечниот надоместок изнесува 2 бодови за капацитет до 10 лица и 1 бода 
за секоинаредни 10 лица. 

 

 

 

 
 


