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Врз основа на член 36 став 1 и став 2 од Статутот на Јавното Претпријатие за јавни паркиралишта 
ПАРКИНЗИ на Општина Центар („Службен гласник на Општина Центар – Скопје“ бр.19/10 и „Службен 
гласник на Општина Центар – Скопје“ бр. 3/11), Управниот одбор на својата 5-та (петта) седница 
одржана на ден 15.10.2013 година донесе:  

 
 О   Д   Л   У   К   А 

за одобрување на поволности при семејни прослави  
на јавните паркиралишта со наплата 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат критериумите и условите  за одобрување на поволности при семејни 
прослави ( родендени, имендени, слави, свадби,крштевки и сл.) на јавните паркиралишта со наплата 
(во понатамошниот текст јавни паркиралишта) од значење на Општина Центар-Скопје 

 
Член 2 

Право на користење на поволности при семејни прослави го остварува секое физичко лице  - жител 
на Општина Центар - Скопје, по претходно поднесено Барање за одобрување на поволности до ЈП 
Паркинзи на Општина Центар, со наведување на часот, датумот и јавното паркиралиште со наплата 
за кое се бараат поволностите и на несомнен начин ја докаже оправданоста на Барањето, за најмногу 
10 возила и период на користење на поволностите за најмногу 3 часа. 
 

Член 3 
По поднесени Барање за одобрување на поволности до ЈП Паркинзи на Општина Центар одлучува 
Комисија за одобрување на поволности на јавни паркиралишта со кои управува Јавното прептријатие 
за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар-Скопје(во понатамошниот текст 
Комисија),формирана од Директорот на ЈП Паркинзи на Општина Центар. 
По Барање за одобрување на поволности одлучува Комисијата составена од најмалку 3 (три)  
членови и 3 (три) заменици членови ,од кои едниот е Претседател на Комисијата. 
Претседателот на Комисијата раководи со работата на Комисијата. 
Комисијата работи во полн состав.  
Комисијата одлучува со 2/3 мнозинство од вкупниот состав. 
Комисијата се состанува по потреба и во зависност од поденесни барања. 
За секој состанок Комисијата води записник, кој треба да биде потпишан од сите членови на 
Комисијата. 
 

Член 4 
По приемот на барањето Комисијата најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на поднесување на 
Барањето, а врз основа на наведените податоци и документите доставени во прилог на барањето 
утврдува исполнување на условите за одобрување на поволности  

 
Член 5 

Комисијата изготвува листа на одобрени и одбиени барања, која е составен дел на Записникот од 
одржан состанок на Комисијата. 
Комисијата може да го одбие барањето доколку постои некоја од следниве причини: 

 некомплетна документација; 

 неисполнување на условите за одобрување на поволности  
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 комплетно исполнување на капацитетот на јавното паркиралиште. 
За секое одбиено барање Комисијата ги наведува и причините за одбивање на барањето. 
 

Член 6 
Комисијата е должна најдоцна во рок од 5 дена од денот на поднесување на Барањето да го извести 
барателот дали неговото барање е одобрено или одбиено и за причините за одбивање на барањето.    
Барателот е должен да се јави во јавното претпријатие најдоцна во рок од 3 дена од денот на 
известувањето дека неговото барање е одобрено, во спротивно ќе се смета дека барање воопшто не 
е поднесено. 
На Барателот чие барање е одобрено, му се издава Одобрение за користење на поволности на 
јавните паркиралишта  со наплата. 
Барателот чие барање е одбиено има право на приговор во рок од 5 дена од денот на известување за 
одбивање на барањето, преку Комисијата до Директорот на јавното прептријатие. 
Директорот е должен по приемот на приговорот истиот да го разгледа и може да го уважи како 
основан или да го одбие.  
Приговорот може да биде одбиен како неоснован или да се уважи по што Директорот ја задолжува 
Комисијата да донесе ново Решение за одборување или одбивање на барањето. 
Комисијата е должна во рок од 7 дена од денот на приемот на приговорот да го извести барателот за 
донесеното Решение по приговорот. 
По повторно донесеното Решение, барателот нема право на приговор. 
Повторно барање одбиениот барател може да поднесе по исполнување на условите или доставување 
на комплетна документација потребна за издавање на картичка. 
 

Член 7 
ЈП Паркинзи на Општина Центар издава Одобрение за користење на поволности на јавните 
паркиралишта  со наплата со секое физичко лице  - жител на Општина Центар - Скопје кој ги 
исполнува условите утврдени во оваа Одлука. 
. 

Член 8 
За реализација на оваа одлука се задолжува в.д. Директорот на претпријатието. 
 

Член  9  
Оваа Одлука  влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Управниот одбор на ЈП 
„Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје 

 ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 
УПРАВЕН ОДБОР 

15.10.2013 година  

Светозар Антониевски 
 


