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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  

паркинг карта за тренери во спортски клубови и спортисти 
 

Член 1 

С0 оваа Одлука се воведува паркинг карта за тренери во спортски клубови и спортисти во спортски 

клубови со седиште во Општина Центар, 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 ПАРКИНГ КАРТА ЗА ТРЕНЕРИ ВО СПОРТСКИ 

КЛУБОВИ И СПОРТИСТИ (ПКТС) го остварува секое физичко лице-сопственик на патничко 

моторно возило коешто е ангажирано како тренер во спортски клуб или е активен спортист во 

спортски клуб чиешто седиште е регистрирано во Општина Центар и кое е сопственик на патничко 

моторно возило, за што се склучува соодветен договор помеѓу корисникот и претпријатието.   

 

Член 3 

ПКТС може да се користи заради извршување на активностите поврзани со вршењето на спортска 

дејност, со вкупно дозволено време на задржување најмногу до 2 часа дневно на јавно паркиралиште 

во паркинг секторот во чиј опфатот е седиштето на спортскиот клуб, а со кое управува јавното 

претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар. 

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

паркинг карта за тренери во спортски клубови, важат општите услови за користење на јавните 

паркиралиште со кои управува претпријатието. 

Овој вид на паркинг карта може да се користи единствено на отворените јавни паркиралишта во 

Зона I, Зона 0I и Зона II. 

 

Член 4 

Цената за издавање на овој вид паркинг карта, надоместокот за нејзино продолжување, како и 

месечниот надомест за користење на изнесува  

ПКТС ЦЕНА КОМУНАЛНА 

УСЛУГА 

КОМУНАЛНА 

ТАКСА 

ДДВ 

Еднократен надомест за издавање 350,00 258,30 35,00 56,70 

Надомест за продолжување 100,00 76,00 10,00 14,00 

Месечен надомест за користење 250,00 191,00 25,00 34,00 
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Член 5 

Договорот за издавање и користење на паркинг карта за тренери во спортски клубови и спортисти во 

спортски клубови може да биде со времетраење најдолго до една година, а конкретното времетраење 

на договорот се определува во моментот на склучување на истиот. 

Период на важност на издадената паркинг карта е со определено времетраење во зависност од 

важноста на корисничкиот договор, со можност за обновување. 

Корисникот на ПКТС при склучување на Договор, покрај месечниот надоместокот за користење на 

јавно паркиралиште,  должен  е да плати и еднократен  надомест во висина од 350 денари за 

изработена ПКТС. 

Цената на надоместокот за обновување, односно продолжување на времетраењето на важноста на 

ПКТС изнесува 100 денари, секоја наредна година по истекот на првата година во која за прв пат е 

склучен кориснички договор.  

Доколку корисникот сака да го обнови договорот, должен е да го обнови истиот најрано во рок од 30 

дена пред денот на истекот на важноста на тековниот договор, а најдоцна во рок од 30 дена од денот 

на истекот на важноста на склучениот договор. 

Доколку корисникот не го обнови договорот во рокот определен во став 5 од овој член, наредното 

склучување на договорот ќе се смета за прво склучување на договор, под истите услови и на истиот 

начин како прво склучување на договор.  

При обновувањето односно продолжувањето на договорот, корисникот и овластеното лице од страна 

на претпријатието склучуваат нов договор, под услов корисникот сеуште да ги исполнува бараните 

услови за издавање на ПКТС.  

Во случај на изгубена, оштетена или украдена налепница корисникот е должен ВЕДНАШ да го 

извести јавното претпријатие за настанатите околности преку писмено известување до архивата на 

истото или преку контакт центарот. 

Корисникот е должен да достави и писмено барање за издавање на нова ПКТС со исто времетраење 

како и изгубената, оштетената или украдената паркинг карта, на истиот начин определен во 

претходниот став на овој член. 

Новата ПКТС се издава на товар на корисникот на јавното паркиралиште, согласно општите правила 

за утврдување на цената на надоместокот за издавањето на изгубената, оштетената или украдената 

ППК, определени со Ценовникот за услуги и надоместоци, со исто времетраење како и изгубената, 

оштетената или украдената ПКТС. 

Раскинување на договор за издадената ПКТС се врши со поднесување на писмено барање до 

архивата на јавното претпријатие со наведување на датумот на престанок. Во таков случај, 

корисникот на ПКТС е должен да го плати надоместокот за тековниот месец. 

Доколку настанат променети околности на страната на корисникот на јавното паркиралиште, истиот 

е должен веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена од денот на променетите околности да го извести 

јавното претпријатие, со што ќе се смета дека корисникот го продолжил договорот со времетраење 

како и основниот договор. 

 

Член 6 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор за користење на ПКТС 

се: 

- Лична карта 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ издадена од надлежен орган 

- Потврда од спортскиот клуб дека лицето е ангажирано како тренер или дека е активен спортист 
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- Тековна состојба за спортскиот клуб издадена од ЦРМ не постара од 6 месеци и 

- Решение за регистрација на спортски клуб издадено од Агенцијата за млади и спорт на Република 

Македонија  

Корисниците на ПКТС имаат право на користење на конкретното јавно паркиралиште од отворен 

тип во Зона I, Зона 0I и Зона II за чиешто користење е склучен договор, во вкупно времетраење од 2 

часа дневно, а по надминување на истите ќе се применуваат општите услуви за користење на јавни 

паркиралишта од значење за општина Центар со надомест. 

Овој вид на паркинг карта може да се издаде само за едно конкретно возило, сопственост на 

физичкото лице ангажирано како тренер на спортски клуб или е активен спортист во спортски клуб 

со регистрирано седиште во Општина Центар.   

Плаќањето на определениот месечен надоместок може да се изврши преку овластена банка, во 

просториите на јавното претпријатие, како и преку електронски пат. 

Корисникот е должен месечниот надомест да го уплатќа најдоцна до петтиот ден од датумот на 

склучувањето на договорот, секој месец, со цел непречено користење на услугите.  

Доколку корисникот не го уплаќа месечниот надомест во согласност со условите од договорот, на 

истиот ќе му биде издадена фактура за наплата по основ на користење на јавно паркиралиште. 

Корисникот има право на приговор на фактурата во рок од 8 дена од денот на приемот на истата. 

Доколку приговорот на фактурата вложен од страна на корисникот е одбиен или пак приговорот не е 

вложен во пропишаниот рок, ќе се покрене постапка за присилна наплата на услугата.  

При уплата на надоместокот, корисникот задолжително треба да ги наведе регистарските таблички 

на возилото, предмет на склучениот кориснички договор.  

 

Член 7 

Изгледот на ПКТС го утврдува јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина 

Центар. 

 

Член 8 

За реализација на оваа одлука се задолжува Директорот на претпријатието. 

 

Член 9  

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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