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Врз основа на член 22 став 1 точка 4  и член 24 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ број 05/02), член 4 став 1 точка 4 од Законот за комунални дејности („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 95/2012; 163/2013 и 42/2014), член 35 од Статутот на јавното 

претпријатие („Службен гласник на Општина Центар – Скопје“ бр.19/10, бр. 3/11 и 11/15), а во врска 

со Одлуката за пренесување на правото на користење и стопанисување со објект катна гаража 

„Судска Палата“ на ЈП „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје бр. 08-265/8 од 23.01.2015 година 

Управниот одбор на својата 52ра (педесет и втората) седница одржана на ден 02.02.2016 година 

донесе:  

 

ОДЛУКА  

ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА КАТНАТА ГАРАЖА „СУДСКА ПАЛАТА“ 

 

I. Општи одредби 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдуваат условите и начинот на користење на катната гаража „Судска палата“, 

начинот на наплата на услугите за паркирање на возила, како и надзорот над паркирањето и други 

прашања кои се однесуваат на користењето на катната гаража „Судска палата“. 

Со катната гаража „Судска палата“ управува Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи 

на Општина Центар-Скопје (во натамошниот текст: организатор на паркирањето). 

Одржувањето на катната гаража „Судска палата“ е во надлежност на организаторот на паркирањето, 

односно е работа од јавен интерес, а од локално значење за Општина Центар. 

 

Член 2 

Одредени термини употребени во оваа Одлука, го имаат значењето определено со Одлуката за 

организација и начин на наплата на јавните паркиралишта од значење за Општина Центар – Скопје.  

 

Член 3 

Катната гаража „Судска палата“ може да се користи од страна на физички и правни лица (во 

понатамошниот текст: корисници) за паркирање на патнички моторни возила, со означување на 

категоријата на моторни возила кои можат да се паркираат во катната гаража со наплата.     

 

II. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА КАТНАТА ГАРАЖА „СУДСКА ПАЛАТА“ 

Член 4 

Корисникот на паркинг место во катната гаража „Судска палата“е должен да плати соодветен 

паричен износ на име цена на услуга за паркирање со издаден билет или надоместок за користење 

на паркинг место во катната гаража врз основа на кориснички договор. 

Организаторот на паркирањето донесува Ценовник на услугите за користење на јавните 

паркиралишта, со претходна согласност на Советот на општина Центар.   

Начинот и условите за паркирање, времетраењето на паркирањето, односно неговото ограничување, 

како и начинот на означувањето на ограничувањето, ги утврдува организаторот на паркирањето, во 

согласност со Советот на општина Центар.  

 

Член 5 

Паркинг местата во катната гаража „Судска палата“ мора да се користат на начин со кој се 

mailto:info@poc.mk
http://www.poc.mk/


 

 
бул. Гоце Делчев бр. 14, 1000 Скопје  

+389 2 3212488; +389 2 3212489;  
факс +389 2 3212578; 

електронска адреса: info@poc.mk 

www.poc.mk 

 

   

обезбедува безбедно и економично групно стационирање на повеќе возила од определен вид, така 

што за секое возило да има паркинг место и независен, безбеден и прегледен пристап. 

Користењето на паркинг местата мора да биде во согласност со предвидениот режим утврден со 

хоризонтална и вертикална сигнализација.  

 

Член 6 

Корисникот на паркинг место во катната гаража „Судска палата“ не смее да презема дејствија со 

коишто може да се предизвика штета на објектот или на други возила, како и на опремата којашто е 

поставена во гаражниот паркинг простор и служи за заштита или одржување на истиот.  

Возачот односно сопственикот на возилото не смее да запре или паркира возило особено: 

- пред влез во објектот,  

- на места предвидени за движење и паркирање на лица со посебни потреби или места предвидени 

за паркирање на електрочни и хибридни возила   

- на место каде што паркираното возило би го оневозможило пристапот на друго возило, заради 

паркирање или излегување на веќе паркирано возило.  

Возачот не смее да го запре или паркира возилото пред или во катната гаража „Судска палата“ на 

место на кое тоа би ја загрозувало безбедноста на другите учесници во сообраќајот. 

 

Член 7 

Организаторот на паркирањето нема обврска за чување на паркираното возило и не одговара за 

оштетување и крадење на возилото.  

 

Член 8 

Контролата за влез и излез од катната гаража „Судска палата“ се врши со поставување на рампи и 

објект за наплата. 

 

Член 9 

Во моментот на запирање или паркирање на возилото во катната гаража „Судска палата “ се смета 

дека корисникот ги прифаќа општите услови пропишани од организаторот на паркирањето. 

 

III. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КАТНАТА ГАРАЖА „СУДСКА ПАЛАТА“ 

Член 10 

Паркинг место од катната гаража „Судска палата“ може да се користи под услов да е склучен договор 

за користење на паркинг карта којшто се однесува за право на користење на катната гаража, како и 

со наплата на паркинг билет за секој изминат час.  

 

Член 11 

Договор за користење на паркинг место од катната гаража „Судска палата“ може да склучи секое 

физичко или правно лице кое:  

- ги исполнува посебните услови за издавање на паркинг карти, односно за склучување на 

кориснички договор,  

- го продолжува времетраењето на корисничкиот договор за издавање на паркинг карта, а договорот 

го обновил во рок од 30 дена од денот на истекот на важноста на тековниот договор и 

- кој до денот на продолжување на важноста на веќе издадената паркинг карта нема заостанати 
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обврски кон организаторот на паркирање. 

Организаторот на паркирање обезбедува посебни услови за оние корисници на паркинг место од 

катната гаража „Судска палата“ коишто сакаат услугата да ја користат 24 часа.   

Паркинг картата за корисници на паркинг место во катната гаража „Судска палата“, односно 

условите за склучување на кориснички договор и издавање на паркинг карти се пропишани со 

Правилник за начинот и постапката за издавање на паркинг карта за катна гаража „Судска палата“, 

донесен од страна на организаторот на паркирање.  

 

IV. НАЧИН НА НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КАТНАТА ГАРАЖА 

Член 12 

Наплатата на месечниот надоместок за користење на паркинг место во катната гаража врз основа на 

кориснички договор може да се изврши преку овластена банка, во просториите на јавното 

претпријатие, како и преку електронски пат. 

Надоместокот за користење на паркинг место во катната гаража врз основа на кориснички договор е 

утврдена со Ценовникот услуги и надоместоци на јавните паркиралишта со наплата, по предлог на 

организаторот на паркирањето, со добиена согласност  од Советот на Општина Центар-Скопје. 

 

Член 13 

На корисникот кој привремено користи паркинг место во катната гаража „Судска палата“ му се 

издава паркинг билет на самиот влез во катната гаража.  

Наплатата на услугата за користење на на паркинг место се определува во зависност од 

времетраењето на паркирањето, пресметано по час, а услугата се наплаќа по завршување на 

паркирањето и со напуштање на гаражниот паркинг простор.  

Наплата на цената на услугата за паркирање со издаден билет може да се изврши преку овластено 

вработено лице кај организаторот на паркирањето. 

Билетот за паркирање важи само за користење на паркинг место во катната гаража „Судска палата“и 

за временскиот период за кој е издаден.   

Цената на услугата за паркирање со издаден билет е утврдена со Ценовникот услуги и надоместоци 

на јавните паркиралишта со наплата, по предлог на организаторот на паркирањето, со добиена 

согласност  од Советот на Општина Центар-Скопје. 

 

V. КАЗНЕН БИЛЕТ 

Член 14 

Ако корисникот на паркинг местото во катна гаража „Судска палата“ не го користи во согласност со 

пропишаните услови и на определениот начин на користење, овластено вработено лице кај 

организаторот на паркирање ќе му издаде казнен билет.  

 

Член 15 

Казнен билет ќе му се издаде на корсиник на паркинг место во катната гаража „Судска палата“ 

доколку: 

- изгуби влезниот билет  

- користи паркинг услуга во објектот врз основа на кориснички договор, а услугата ја користи 

спротивно од утврдените услови со корисничкиот договор 

- се задржи по истекот на работното време на катната гаража „Судска палата“ и објектот го напушти 
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следниот работен ден, во согласност со условите од корисничкиот договор 

- е непрописно паркиран или е паркиран на необележано паркинг место 

- без да ги исполнува условите за паркирање на возилото на паркинг место наменето за лица со 

инвалидитет или паркинг место наменето за електрични и хибридни возила, моторното возило го 

паркирал на еден од овие видови паркинг места.      

  

VI. НАЗДОР 

Член 16 

Надзор над начинот на користење на катната гаража „Судска палата“ од страна на корисниците на 

истата врши овластено лице вработено кај организаторот на паркирањето. 

Овластеното вработено лице кај организаторот на паркирањето користи соодветна техничка опрема 

која овозможува евиденција на паркинг места и време на паркирање, марка, тип и регистарски број 

на  возило, издавање на паркинг билет, се со цел спроведување на одредбите од законските и 

подзаконските акти што се однесуваат на дејноста што ја врши организаторот на паркирање.  

Овластените лица вработени кај организаторот за паркирањето одговорни за наплата и паркинг 

контролата во катната гаража се должни да носат службена униформа, како и да имаат 

идентификациона легитимација на која има ознака на организаторот на паркирањето, име и 

презиме на вработениот. 

Обликот, бојата и другите елементи на службената униформа и легитимација ги утврдува 

организаторот на паркирањето.  

 

Член 17 

Надзор над примената на оваа Одлука врши Секторот за инспекциски надзор на Општина Центар-

Скопје-Општински Инспекторат и Секторот за комунални работи.  

 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 

Измени и дополнувања на оваа Одлука може да се вршат на истиот начин и во истата постапка како 

начинот и постапката за нејзиното донесување.  

 

Член 19 

Оваа Одлука стапува на сила по добиената согласност од страна на Советот на Општина Центар и 

истата ќе се објави во Службен гласник на Општина Центар – Скопје. 

 

ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

 УПРАВЕН ОДБОР 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

______________________ 

Светозар Антониевски 
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