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Врз основа на член 19 став 1 и став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 

97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015 и 39/2016) и член 35 став 1 и став 2 

точка 7 од Статутот на Јавното Претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ на Општина 

Центар („Службен гласник на Општина Центар – Скопје“ број 19/10, 03/11 и 11/15), Управниот одбор 

на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар - Скопје на својата 

66та (шеесет и шестта) седница одржана на ден 19.05.2017 година донесе:  

 

 ОДЛУКА 
за воведување и утврдување на  

новинарска мобилна паркинг карта 
 

Член 1 

С0 оваа Одлука се воведува новинарска мобилна паркинг карта, цената за користење на истата, како 

и условите за нејзино издавање и начинот на користење на услугите на јавното претпријатие 

Паркинзи на Општина Центар. 

  

Член 2 

Правото на издавање и користење на НОВИНАРСКА МОБИЛНА ПАРКИНГ КАРТА го 

остварува секое физичко лице вработено или ангажирано како новинар во конкретен медиум или 

новинска агенција и кој е член на соодветно новинарско или медиумско здружение или синдикат, 

коешто има склучено договор за деловна соработка со јавното претпријатие за јавни паркиралишта 

Паркинзи на општина Центар.   

 

Член 3 

Новинарската мобилна паркинг карта може да се користи заради извршување на активностите 

поврзани со вршењето на новинарската дејност и слободен пристап до информации, со вкупно 

дозволено време на задржување најмногу до 2 часа дневно на јавни паркиралишта на територијата 

на општина Центар, со кои управува јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на 

општина Центар. 

Во случај на надминување на дозволеното времетраење на паркирање врз основа на издадена 

новинарска мобилна паркинг карта, важат основните услови за користење на јавните паркиралиште 

со кои управува претпријатието. 

Новинарската мобилна паркинг карта може да се користи единствено на отворените јавни 

паркиралишта во Зона I, Зона 0I и Зона II. 

 

Член 4 

Предвидена годишна цена за НОВИНАРСКА МОБИЛНА ПАРКИНГ КАРТА изнесува  

НОВИНАРСКА 

МОБИЛНА 

ПАРКИНГ КАРТА 

ЦЕНА КОМУНАЛНА 

УСЛУГА 

КОМУНАЛНА 

ТАКСА 

ДДВ 

1 (една) новинарска 

мобилна паркинг карта 

350,00 258,30 35,00 56,70 
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Член 5 

Новинарската мобилна паркинг карта може да му се издаде на секое физичко лице вработено или 

ангажирано како новинар во конкретен медиум или новинска агенција, под услов физичкото лице 

вработено или ангажирано како новинар да достави потврда дека е вработено или ангажирано како 

новинар во медиум или новинска агенција и потврда дека е член на соодветно новинарско или 

медиумско здружение или синдикат кој има склучено договор за деловна соработка со јавното 

претпријатие. 

 

Член 6 

Изгледот на новинарската мобилна паркинг карта го утврдува јавното претпријатие за јавни 

паркиралишта Паркинзи на Општина Центар. 

 

Член 7 

За реализација на оваа одлука се задолжува Директорот на претпријатието. 

 

Член 8 

Веќе склучените договори за деловна соработка потпишани со здруженијата или синдикатите 

остануваат во сила се до истекот на рокот за коишто се склучени.    

 

Член 9 

Со денот на стапувањето на сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за воведување и 

утврдување на новинарска мобилна паркинг карта бр.02-0201/2857/4 од 04.04.2014 година донесена 

од страна на Управниот одбор, потврдена со Одлука бр. 07-2584/6 од 29.04.2014 година за давање 

согласност на Одлука за воведување и утврдување на новинарска мобилна паркинг карта бр.02-

0201/2857/4 од 04.04.2014 година донесена од страна на Советот на Општина Центар-Скопје.  

 

Член 10 

Оваа Одлука стапува на сила веднаш по добиената согласност од Советот на Општина Центар – 

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

 

 

ЈП за јавни паркиралишта  

Паркинзи на Општина Центар-Скопје 

Управен одбор 

Претседавач 

 

________________________ 

Тодор Пачаџиев 
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