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Врз основа на член 35 од Статутот на јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на 

Општина Центар – Скопје, Пречистен текст (Службен гласник на Општина Центар број 11/15), 

Одлуката за утврдување на сервисните и станбените улици на подрачјето на Општина Центар-Скопје 

број 07-3538/2 (Службен гласник на Град Скопје број 16/05) и Одлуката за организација и начин на 

наплата на јавните паркиралишта од значење на Општина Центар – Скопје, Управниот одбор на 

својата 59та (педесет и деветта) седница одржана на ден 29.08.2016 година, донесе 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ПАРКИНГ КАРТА  

ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА СО НАПЛАТА 

 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишуваат условите, начинот и постапката на издавање на повластена 

паркинг карта за јавни паркиралишта со кои управува Јавното претпријатие за јавни паркиралишта 

Паркинзи на општина Центар-Скопје (во понатамошниот текст ППК), видовите на повластени 

паркинг карти кои ги издава Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина 

Центар-Скопје, како и начинот на водење на евиденција на издадените паркинг карти. 

 

II. ВИДОВИ НА ППК 

Член 2 

Согласно овој Правилник се утврдуваат следните видови на ППК и тоа: 

ОПШТИ ВИДОВИ ППК 

1. ПКЖ  – Паркинг карта за жители на Општина Центар – Скопје 

2. ПКСП – Паркинг карта за сопствен паркинг 

3. ПКД – Паркинг карта за деловен субјект со седиште или подружница во Општина Центар или 

за вработени во деловен субјект со седиште или подружница во Општина Центар 

4. ВПКС – Времена паркинг карта  

5. ПКИ – Паркинг карта за инвалиди 

ПОСЕБНИ ВИДОВИ ППК 

1. Паркинг карта за вработени во правни лица основани од Општина Центар – Скопје (ПКОЦ) 

2. Жители на општина Центар коишто не поседуваат сопствен автомобил - ПКМ 

3. Жители на општина Центар на кои им е потребна нега – ПКН 

4. Паркинг карта за сопственици на електрични или хибридни возила 

ППК може да биде издадена со времетраење најдолго до една година, во зависност од периодот на 

важност на корисничкиот договор.  

 

III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ППК  

Член 3  

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 

2 

ППК се издава врз основа на претходно поднесено барање до јавното претпријатие преку контакт 

центарот. 

Барање за издавање на ППК може да поднесе секое физичко или правно лице, кое има намера да 

склучи кориснички договор со јавното претпријатие. 

Барањето за издавање на ППК се доставува преку Контакт центарот на јавното претпријатие, чиј 

број е јавно објавен. 

Барањето преку Контакт центарот се поднесува единствено за прво издавање на ППК. 

Подносителот на барањето во Контакт центарот остава податоци кои се неопходни за разгледување 

на неговото барање. 

Поднесените барања за издавање на ППК Контакт центарот ги доставува до стручните служби на 

јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар, по што истите се 

разгледуваат во однос на исполнетост на условите за издавање на ППК. 

 

IV. ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ППК ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ЈАВНО  ПАРКИРАЛИШТЕ 

Член 4 

Стручните служби на претпријатието за секое поднесено барање одлучуваат во рок од пет дена од 

денот на неговото поднесување до Контакт центарот. 

Поднесеното барање може да биде прифатено или одбиено, во зависност од тоа дали се исполнети 

посебните услови за издавање на ППК и капацитетот на слободни паркинг места на располагање на 

јавните паркиралишта со кои управува јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар, како 

општ услов за склучување на кориснички договор. 

Прифатените и одбиените барања се објавуваат на веб страната на јавното претпријатие www.poc.mk 

во делот – Проверка на статус на барање и преку Контакт – центарот на претпријатието. 

 

Член 5 

Подносителот на барањето кое е одобрено е должен да го потпише договорот во рок од 10 дена од 

денот на поднесеното барање. 

Доколку подносителот на барањето не го потпише договорот во рокот определен во став 1 од овој 

член ќе се смета дека барањето воопшто не е поднесено. 

Подносителот на барањето при склучувањето на корисничкиот договор е должен да ги достави сите 

потребни документи на увид, со цел да се утврди нивната веродостојност и исполнетост на условите 

за склучување на корисничкиот договор. 

Откако ќе се утврди исполнетост на условите за склучување на кориснички договор и откако ќе се 

изврши уплата на надоместок, јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина 

Центар и корисникот на услугите пристапуваат кон склучување на договор за користење на јавно 

паркиралиште со наплата. 

Правото на користење на поволностите се остваруваат по потпишувањето и подигнувањето на 

корисничкиот договор. 
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Приоритет за склучување на кориснички договор врз основа на кој се издава повластена паркинг 

карта ќе имаат оние корисници чие барање е поднесено за подолг временски период за користење на 

услугите на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар. 

Во зависност од склучениот договор за користење на јавно паркиралиште со наплата се издава и 

повластена паркинг карта, со период на важност како и корисничкиот договор. 

Во договорот детално се определуваат правата и обврските на двете договорни страни. 

Модел - договорите за конкретните видови на повластени паркинг карти се составен дел на овој 

Правилник. 

 

Член 6 

Подносителот на барањето кое е одбиено, има право на консултација во врска со донесената одлука 

од страна на стручните служби на претпријатието. 

Закажување на консултација во врска со одбиено барање се врши преку Контакт центарот на јавното 

претпријатие во деновите среда и четврток, секоја работна недела. Консултацијата по одбиеното 

барање се закажува со Раководителот на Секторот за јавни паркиралишта и пајак или друго лице 

вработено во претпријатието, а претходно овластено од Директорот на претпријатието. 

Доколку подносителот на веќе еднаш одбиено барање, поради променети околности ги исполни 

условите за склучување на кориснички договор со јавното претпријатие, истиот има право да 

поднесе повторно барање преку контакт центарот. 

 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ОПШТИТЕ ВИДОВИ НА ППК 

Член 7 

Договорот за користење на јавно паркиралиште со наплата 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 повластена паркинг карта е со определено времетраење во 

зависност од важноста на корисничкиот договор, со можност за обновување. 

Корисникот на ППК 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 ППК и вклучена припејд М-карта за корисниците на ППК за кои истата е определена во 

согласност со посебните услови, а доколку се работи за јавно паркиралиште од затворен  тип  и 

магнетна картица. 

Цената на надоместокот за изработка на ППК и за обновување изнесува 100 денари по издадена 

паркинг карта, секоја наредна година по истекот на првата година во која за прв пат е склучен 

кориснички договор.  

Надоместоците определени во став 3 и став 4 од овој член не се однесуваат на корисниците на 

повластена паркинг карта за инвалиди (ПКИ). 

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. 
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Доколку корисникот не го обнови договорот во рокот определен во став 6 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 на договорот, корисникот и овластеното лице од страна на претпријатието 

склучуваат нов договор, без претходно закажување преку контакт центарот, под услов корисникот 

сеуште да ги исполнува бараните услови за конкретниот вид на повластена паркинг карта (посебни 

услови) и доколку има слободни паркинг места на јавните паркиралишта со коишто располага 

претпријатието (општи услови).  

Во случај на изгубена, оштетена или украдена магнетна картица, налепница или М карта, 

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 повластена паркинг карта со 

исто времетраење како и изгубената, оштетената или украдената паркинг карта, на истиот начин 

определен во претходниот став на овој член. 

Новата повластена паркинг карта се издава на товар на корисникот на јавното паркиралиште, 

согласно надоместокот за издавањето на изгубената, оштетената или украдената ППК, со исто 

времетраење како и изгубената, оштетената или украдената ППК. 

Раскинување на договор за издадената повластена паркинг карта – ППК се врши со поднесување на 

писмено барање до архивата на јавното претпријатие со наведување на датумот на престанок. Во 

таков случај, корисникот на јавното паркиралиште е должен да го плати надоместокот за тековниот 

месец. 

 

Член 8 

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. 

 

VI. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ ППК 

Член 9 

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар води единствен 

регистар на издадени повластени паркинг карти и склучени кориснички договори. 

Регистарот за издадени повластени паркинг карти и склучени кориснички договори се состои од 

досие за корисник на повластена паркинг карта што ги содржи единствено неопходните податоци, 

кои се предмет на обработка од страна на претпријатието, а во врска со остварување на 

корисничките права определени со склучениот договор. 

Податоците за корисниците со кои располага јавното претпријатие се заштитени и се обработуваат 

во согласност со Законот за заштита на личните податоци. 

 

VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ППК 
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Член 10 

Општиот услов за склучување на кориснички договор врз основа на кој се издава повластена 

паркинг карта е капацитетот на слободни паркинг места со кои располага јавното претпријатие за 

јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар.  

 

VIII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ППК 

        Член 11 

Посебните услови кои треба да ги исполнува подносителот на барањето за издавање на повластена 

паркинг карта, како и документите кои треба да се достават на увид при склучување на договорот се 

утврдени во зависност од видот на повластената паркинг карта. 

 

VIII.1 ПАРКИНГ КАРТИ ЗА ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ (ПКЖ) 

Член 12 

Паркинг карта за жители (ПКЖ) можат да добијат единствено оние физички лица коишто се жители 

на општина Центар и поседуваат патничко моторно возило во нивна сопственост или по исклучок 

доколку користат возило за кое им е издадено полномошно за управување со моторно возило од 

сопственикот на возилото, во согласност со условите определени во овој член. 

Начин на докажување за исполнетост на условите за издавање на ПКЖ е валидна лична карта во 

која како живеалиште е наведено општина Центар, како и сообраќајна дозвола за патничко моторно 

возило во сопственост на подносителот на барањето за издавање на повластена паркинг карта или 

полномошно за управување со патничкото моторно возило заверено на нотар, од кое полномошно 

може да се утврди исполнетоста на условите за издавање на ПКЖ, како и намената и целта на 

даденото полномошно. 

ПКЖ се издава врз основа на нотарски заверено полномошно, под услов и властодавецот и 

полномошникот да се жители на општина Центар, а властодавецот да е сопственик на патничкото 

моторно возило – предмет на корисничкиот договор и да се во прва линија сродство.  

По исклучок,  ПКЖ може да се издаде и на физичко лице – жител на Општина Центар  кое што нема 

сопствено возило, но користи службено возило за приватни цели. Во тој случај покрај потребните 

документи потребно е да се достави и ППК1 образец. 

Корисниците на ПКЖ може да ги користат  јавните паркиралишта на јавното претпријатие за јавни 

паркиралишта Паркинзи на општина Центар без временско ограничување во ЗОНА I, ЗОНА 0I и 

ЗОНА II. 

Корисниците на ПКЖ не може да ги користат  јавните паркиралишта во паркинг зона О ултра зона, 

резидентните улици и паркиралишта, катна гаража „Судска палата“ и јавните паркиралишта од 

затворен тип. 

Корисниците на ПКЖ и ПКЖС при најава на гостинските возила преку при пејд М – картата можат 

да ги најават туѓите возила единствено во секторот на јавните паркиралишта според местото на 

живеење на корисникот, но не и на резидентните паркиралишта со кои управува претпријатието. 
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Член 13  

Во зависност од условите коишто ги исполнуваат корисниците, јавното претпријатие Паркинзи на 

општина Центар на жителите на општина Центар може да им издаде еден од следните подвидови на 

ПКЖ и тоа: 

- ПКЖ – за жители на општина Центар според лична карта и кои имаат во сопственост моторно 

возило и 

- ПКЖС – за жители на општина Центар според лична карта кои користат службено моторно возило 

за приватни цели 

 

ПКЖ – за жители на општина Центар според личната карта и кои имаат во 

сопственост моторно возило 

Член 14 

Потребни документи за склучување Договор за користење на јавно паркиралиште со наплата за 

жител на Општина Центар за издавање на ПОВЛАСТЕНА ПАРКИНГ КАРТА – ПКЖ, кои се 

доставуваат на увид се важечка: 

 - Лична карта  

- Сообраќајна дозвола за ПМВ или полномошно од сопственикот на возилото.  

ПКЖ се издава врз основа на нотарски заверено полномошно, под услов и властодавецот и 

полномошникот да се жители на општина Центар, а властодавецот да е сопственик на патничкото 

моторно возило – предмет на корисничкиот договор и да се во прва линија сродство.  

По исклучок, доколку се работи за единствено патничко моторно возило во семејството, ПКЖ се 

издава врз основа на нотарски заверено полномошно, под услов  властодавецот и полномошникот да 

се сопружници и еден од нив да е жител на општина Центар, а властодавецот да е сопственик на 

патничкото моторно возило – предмет на корисничкиот договор.  

Времетраењето на важноста на издадената ПКЖ се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година.  

По исклучок, доколку властодавецот го издава полномошното за сопствено второ или трето возило, 

во тој случај ќе се смета дека барателот на ППК – ПКЖ не ги исполнува условите за користење на 

повластената паркинг карта.  

По исклучок, доколку на истата адреса веќе е регистриран корисник на ППК, барателот на ППК – 

ВПКС ќе се смета дека не ги исполнува условите за користење на овој вид повластена паркинг карта.  

Одредбите од овој член се однесуваат за издавање на ПКЖ на конкретен корисник за прво возило во 

негова сопственост, но и на корисник на услугите со повеќе возила во негова сопственост, со 

единствена разлика во однос на надоместокот за користење на услугите на јавното претпријатие и 

начинот на плаќање на надоместокот. 

 

ПКЖС – за жители на општина Центар според личната карта, а кои користат 

службено моторно возило за приватни цели  

Член 15 

Потребни документи за склучување Договор за користење на јавно паркиралиште со наплата за 
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жител на Општина Центар за издавање на ПОВЛАСТЕНА ПАРКИНГ КАРТА – ПКЖС, кои се 

доставуваат на увид се важечка:  

- Лична карта  

- Сообраќајна дозвола за ПМВ  

- ППК1 образец. 

Времетраењето на важноста на издадената ПКЖС се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. Жител на општина Центар 

кој користи службено возило за приватни цели може да поднесе барање за издавање на ПКЖС  

доколку истото го користи за приватни цели. Условите за издавање на ПКЖС треба да бидат 

кумулативно исполнети, односно корисникот да е жител на општина Центар и да е вработен во 

правен субјект.  

По исклучок доколку подносителот на барањето за ПКЖС е жител во истиот паркинг сектор каде се 

наоѓа и седиштето на правниот субјект во кој е вработен, ќе се смета дека не ги исполнува условите 

за издавање на ПКЖС, освен ако подносителот истовремено е и управител на правното лице. 

 

Член 16 

Корисникот на ПКЖС има право да ги користи јавните паркиралишта од секторот кадешто истиот 

има живеалиште. 

Останатите јавни паркиралишта со кои управува претпријатието, корисникот на ПКЖС може да ги 

користи под општите услови за користење на јавните паркиралишта.   

 

VIII.2. ПКСП – ПАРКИНГ КАРТА ЗА СОПСТВЕН ПАРКИНГ 

Член 17 

Паркинг карта за сопствен паркинг можат да добијат лица со жителство, сопственост или седиште 

на подрачјето на општина Центар, коишто се сопственици на сопствен простор за паркирање, а 

единствениот начин за пристап до просторот за паркирање е со поминување преку јавно 

паркиралиште од затворен тип со кое управува јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар, 

како и на физички лица кои не се жители на општина Центар, но имаат во сопственост одреден 

простор за паркирање. 

Во зависност од жителството и сопственоста на просторот за паркирање, јавното претпријатие 

Паркинзи на општина Центар може да издаде еден од следните видови на ПКСП и тоа: 

- ПКСПЖ – за физички лица – жители на општина Центар, кои согласно потребната документација 

имаат сопствен простор за паркирање 

- ПКСПД – за правни лица, кои имаат во сопственост простор за паркирање 

- ПКСПФ – за физички лица кои не се жители на општина Центар, а имаат во сопственост одреден 

простор за паркирање, во опфат на јавно паркиралиште од затворен тип 

 

ПКСПЖ - за физички лица – жители на општина Центар, кои согласно потребната 

документација имаат сопствен простор за паркирање  

Член 18 
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Потребни документи за за издавање на ПОВЛАСТЕНА ПАРКИНГ КАРТА – ПКСПЖ, кои се 

доставуваат на увид се важечка: 

- Лична карта 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ 

- Имотен лист. 

Времетраењето на важноста на издадената ПКСПЖ се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност од една година. 

Условите за издавање на ПКСПЖ треба да бидат кумулативно исполнети, односно корисникот да е 

жител на општина Центар и да има во сопственост простор за паркирање.  

Корисниците на ПКСПЖ може да ги користат јавните паркиралишта на јавното претпријатие за 

јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар без временско ограничување во ЗОНА I, ЗОНА 

0I и ЗОНА II. 

Корисниците на ПКСПЖ не може да ги користат  јавните паркиралишта во паркинг зона О ултра 

зона, резидентните улици и паркиралишта, катна гаража „Судска палата“ и јавните паркиралишта 

од затворен тип кои не се во реонот каде се наоѓа нивниот простор за паркирање.  

Корисникот на ПКСПЖ е должен да го паркира своето возило на јавното паркиралиште со наплата 

за кое има добиено ПКСПЖ налепница, односно на јавното паркиралиште во чиј опфат има 

сопствен простор за паркирање, за што корисникот на ПКСПЖ во моментот на склучување на 

договорот потпишува изјава дека просторот за паркирање кој го поседува е функционален и е 

соодветен за таа намена и дека возилото за кое има издадено ПКСПЖ ќе го паркира на сопствениот 

простор. 

Корисникот на ПКСПЖ кој поседува сопствено паркинг место за едно возило, а е сопственик на 

повеќе возила, ќе му се издаде ПКСПЖ за едно возило, со што се смета дека издадената ППК – 

ПКСПЖ е издадена за прво возило, а за другите возила ќе добие ППК - ПКЖ согласно условите 

погоре наведени.  

 

Член 19 

Доколку корисникот на ПКСПЖ е сопственик на определен простор за паркирање што се наоѓа во 

опфатот на јавно паркиралиште од затворен тип, во износот на надоместокот за издавање на 

ПКСПЖ е вклучена изработка и на магнетна картица.  

 

ПКСПД – правни лица кои имаат во сопственост простор за паркирање 

Член 20 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор со правно лице за 

премин преку јавно паркиралиште со наплата од затворен тип со кое управува јавното претпријатие, 

односно за издавање на ППК - ПКСПД се: 

- Тековна состојба за правното лице 

- Имотен лист или договор за закуп или купопродажба на деловен простор во кој е наведено дека 

закупот, односно купопродажбата се однесува и на простор за паркирање. 

Времетраењето на важноста на издадената ПКСПД се определува во согласност со времетраењето на 
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склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

Корисниците на ПКСПД не може да ги користат  јавните паркиралишта на јавното претпријатие за 

јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар во ЗОНА I, ЗОНА 0I и ЗОНА II, ниту пак да ги 

користат  јавните паркиралишта во паркинг зона О ултра зона, резидентните улици и 

паркиралишта, катна гаража „Судска палата“ и останатите јавни паркиралишта од затворен тип. 

Корисникот на ПКСПД е должен да го паркира своето возило на сопствениот простор за паркирање, 

за што корисникот на ПКСПД во моментот на склучување на договорот потпишува изјава дека 

просторот за паркирање кој го поседува е функционален и е соодветен за таа намена и дека возилата 

за кои има издадено ПКСПД ќе ги паркира на сопствениот простор.  

 

Член 21 

Доколку корисникот на ПКСПД е сопственик на определен простор за паркирање што се наоѓа во 

опфатот на јавно паркиралиште од затворен тип, во износот на надоместокот за издавање на ПКСПД 

е вклучена изработка и на магнетна картица. 

 

ПКСПФ – за физички лица кои се не жители на општина Центар, а имаат во 

сопственост одреден простор за паркирање, во опфат на јавно паркиралиште од 

затворен тип 

Член 22 

Потребни документи за склучување Договор за користење на јавно паркиралиште со наплата на 

корисник - физичко лице кое не е жител на Општина Центар  со сопствен паркинг простор-ПКСПФ, 

кои се доставуваат на увид, се важечка: 

- Лична карта  

- Сообраќајна дозвола за ПМВ 

- Имотен лист или купопродажен договор за сопственото паркинг место 

Времетраењето на важноста на издадената ПКСПФ се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

Условите за издавање на ПКСПФ треба да бидат кумулативно исполнети, односно физичкото лице 

да има сопствен простор за паркирање кој го користи за таа намена и возило во негова сопственост.   

Корисниците на ПКСПФ не може да ги користат  јавните паркиралишта на јавното претпријатие за 

јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар во ЗОНА I, ЗОНА 0I и ЗОНА II, ниту пак да ги 

користат јавните паркиралишта во паркинг зона О ултра зона, резидентните улици и паркиралишта, 

катна гаража „Судска палата“ и останатите јавни паркиралишта од затворен тип. 

Корисникот на ПКСПФ е должен да го паркира своето возило на сопствениот простор за паркирање, 

за што корисникот на ПКСПФ во моментот на издавање на паркинг картата потпишува изјава дека 

просторот за паркирање кој го поседува е функционален и е соодветен за таа намена и дека возилата 

за кои има издадено ПКСПФ ќе ги паркира на сопствениот простор.  

 

Член 23 
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Доколку корисникот на ПКСПФ е сопственик на определен простор за паркирање што се наоѓа во 

опфатот на јавно паркиралиште од затворен тип, во износот на надоместокот за издавање на ПКСПФ  

е вклучена изработка и на магнетна картица.  

 

VIII.3. ПКД – ПАРКИНГ КАРТА ЗА ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ 

Член 24 

Во зависност од сопственикот на возилата, јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар може 

да издаде еден од следните видови на ПКД и тоа:  

- ПКДВ – за возила во сопственост на физички лица вработени во правно лице со седиште или 

подружница на подрачјето на општина Центар според тековна состојба за правно лице, а е во 

опфатот на јавното паркиралиште од ЗОНА I или ЗОНА II со кое стопанисува јавното претпријатие 

- ПКДВ01 – за возила во сопственост на физички лица вработени во правно лице со седиште или 

подружница на подрачјето на општина Центар според тековна состојба за правно лице, а е во 

опфатот на јавното паркиралиште од ЗОНА 0I со кое стопанисува јавното претпријатие 

- ПКДС – за возила во сопственост на правно лице со седиште или подружница на подрачјето на 

општина Центар според тековна состојба за правно лице, а се наоѓа во опфатот на јавното 

паркиралиште од ЗОНА I, ЗОНА 0I и ЗОНА II со кое стопанисува јавното претпријатие   

На еден деловен субјект, може да му се издадат ППК – ПКДС во зависност од капацитетот на 

слободни паркинг места на јавните паркиралишта во опфатот каде се наоѓа седиштето на правното 

лице.  

Корисниците на ППК – ПКД имаат право да го паркираат возилото единствено на конкретното јавно 

паркиралиште за чиешто користење е склучен договор.  

 

ПКДВ – Паркинг карта за вработени во деловен субјект со седиште или 

подружница во Општина Центар во опфатот на ЗОНА I или ЗОНА II   

Член 25 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор со физичко лице 

вработено во правно лице со седиште или подружница на подрачјето на општина Центар, а е во 

опфатот на јавно паркиралиште од ЗОНА I или ЗОНА II со кое стопанисува јавното претпријатие се: 

- Лична карта 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ издадена од надлежен орган 

- Потврда за редовен работен однос или М1/М2 образец 

- Тековна состојба издадена од ЦРМ или договор за закуп на деловен простор 

Времетраењето на важноста на издадената ПКДВ се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

Корисниците на ППК – ПКДВ имаат право на пристап до конкретното јавно паркиралиште за 

чиешто користење е склучен договор секој работен ден во периодот од 10 часа дневно. 

Физичкото лице вработено во правното лице со седиште на подрачјето на општина Центар може да 

добие само една ППК – ПКДВ за конкретно возило.   
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По исклучок, ППК – ПКДВ може да се издаде и на физичко лице вработено во правно лице со 

седиште на подрачјето на Општина Центар – Скопје и со доставување на полономошно за 

управување со патничко моторно возило, доколку властодавецот на полномошното и подносителот 

на барањето за издавање на ППК – ПКДВ се во прва линија сродство, а подносителот нема сопствено 

патничко моторно возило.   

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. 

 

ПКДВ01 – Паркинг карта за вработени во деловен субјект со седиште или 

подружница во Општина Центар во опфатот на ЗОНА 0I   

Член 26 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор со физичко лице 

вработено во правно лице со седиште или подружница на подрачјето на општина Центар, а е во 

опфатот на јавно паркиралиште од ЗОНА 0I со кое стопанисува јавното претпријатие се: 

- Лична карта 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ издадена од надлежен орган 

- Потврда за редовен работен однос или М1/М2 образец 

- Тековна состојба издадена од ЦРМ или договор за закуп на деловен простор 

Времетраењето на важноста на издадената ПКДВ01 се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

Корисниците на ППК – ПКДВ01 имаат право на пристап до конкретното јавно паркиралиште за 

чиешто користење е склучен договор секој работен ден во периодот од 10 часа дневно. 

Физичкото лице вработено во правното лице со седиште на подрачјето на општина Центар може да 

добие само една ППК – ПКДВ за конкретно возило.   

По исклучок, ППК – ПКДВ може да се издаде и на физичко лице вработено во правно лице со 

седиште на подрачјето на Општина Центар – Скопје и со доставување на полономошно за 

управување со патничко моторно возило, доколку властодавецот на полномошното и подносителот 

на барањето за издавање на ППК – ПКДВ се во прва линија сродство, а подносителот нема сопствено 

патничко моторно возило.   

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

просториите на јавното претпријатие, како и преку електронски пат. 
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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. 

 

ПКДС – Паркинг карта за деловен субјект   

Член 27 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор со правно лице со 

седиште на подрачјето на општина Центар се: 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ издадена од надлежен орган 

- Тековна состојба издадена од ЦРМ или договор за закуп на деловен простор 

Времетраењето на важноста на издадената ПКДС се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година.  

На еден деловен субјект, може да му се издадат ППК – ПКДС во зависност од капацитетот на 

слободни паркинг места на јавните паркиралишта во реонот каде се наоѓа седиштето на правното 

лице.  

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 петиот 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.  

 

VIII.4. ВПКС – ВРЕМЕНА ПАРКИНГ КАРТА  

Член 28 

Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар може да издаде ППК – ВПКС на следните 

корисници на јавни паркиралишта со надомест и тоа на: 

- Физички лица кои имаат во сопственост моторно возило и стан во општина Центар, кој не е 

регистриран како нивно живеалиште според личната карта, а за кој стан поседуваат имотен лист, 

- Физички лица кои се сопственици на моторно возило, а имаат стан под закуп на подрачјето на 
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општина Центар за кој имаат склучено нотарски заверен договор 

- Странски физички лица со регулиран престој во општина Центар, а кои се сопственици на 

патничко моторно возило – ВПКСС.  

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 петиот 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 29 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор за издавање на ППК - 

ВПКС се: 

- Важечки документ за идентификација 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ 

- Договор за закуп заверен од надлежен нотар, односно имотен лист 

Времетраењето на важноста на издадената ВПКС се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

По исклучок, доколку на истата адреса веќе е регистриран корисник на ППК, барателот на ППК – 

ВПКС ќе се смета дека не ги исполнува условите за користење на овој вид повластена паркинг карта. 

По исклучок, ППК – ВПКС може да се издаде и на физичко лице кое има во сопственост стан или 

стан под закуп на подрачјето на Општина Центар – Скопје и со доставување на полоношно за 

управување со патничко моторно возило, доколку властодавецот на полномошното и подносителот 

на барањето за издавање на ППК – ВПКС се во прва линија сродство, а подносителот нема сопствено 

патничко моторно возило. 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор за издавање на ППК – 

ВПКСС се: 

- Важечки документ за идентификација 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ 

- Потврда за пријавен престој во РМ, а на подрачјето на општина Центар.   

 

VIII.5. ПКИ – ПАРКИНГ КАРТА ЗА ИНВАЛИДИ  

Член 30 

Повластена паркинг карта – ПКИ може да им се издаде на лица заболени од дистрофија, 

мултиплекс склероза, церебрална парализа, параплегија, хемиплегија, квадриплемија, детска 
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парализа (полиомиелитис), слепите лица со оштетување на видот над 90% лица на дијализа и лица 

со ампутација на рака или нога со признато телесно оштетување од 80% утврдено со акт на 

надлежната комисија во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, 

сопственици на моторно возило, за коешто се приложува соодветен документ, доколку корисникот 

издаде согласност за обработка на неговите податоци. 

За издавање на ПКИ потребни се следните документи: 

- Документ за идентификација 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ со која се потврдува дека возилото е во сопственост на физичкото 

лице кое остварува право за издавање на ПКИ 

- Инвалидска книшка. 

 

Член 31 

ПКИ издадена на лице со инвалидитет важи за јавните паркиралишта со кои управува јавното 

претпријатие и тоа: 

- со временско ограничување во согласност со дозволеното време на користење на комерцијалното 

паркиралиште во зависност од зоната на паркирање,  

- без временско ограничување на соодветно обележаните места со хоризонтална сообраќајна 

сигнализација, како и издавање на повластена паркинг карта, со период на важност од 1 година.  

Времетраењето на важноста на издадената ПКИ се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

ПКИ за лица со инвалидитет е бесплатна. 

 

IX – ПОСЕБНИ ВИДОВИ НА ПОВЛАСТЕНИ ПАРКИНГ КАРТИ 

IX.1 - ПАРКИНГ КАРТА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ПРАВНИ ЛИЦА ОСНОВАНИ ОД ОПШТИНА 

ЦЕНТАР – СКОПЈЕ (ПКОЦ) 

Член 32 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор со физичко лице 

вработено во правно лице основано од општина Центар и физичко лице вработено во општина 

Центар се: 

- Лична карта 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ издадена од надлежен орган 

- Потврда за редовен работен однос или М1/М2 образец 

Времетраењето на важноста на издадената ПКОЦ се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

Физичките лица - корисниците на ППК – ПКОЦ имаат право на пристап до конкретното јавно 

паркиралиште за чиешто користење е склучен договор секој работен ден во периодот од 10 часа 

дневно. 

Физичкото лице вработено во правното лице основано од општина Центар може да добие само една 

ППК – ПКОЦ за конкретно возило.   
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Доколку корисникот сака да го обнови договорот, должен е да го обнови истиот во рок од 30 дена од 

денот на истекот на важноста на тековниот 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. 

Цената на надоместокот за обновување на договорот изнесува 100 денари, секоја наредна година по 

истекот на првата година во која за прв пат е склучен кориснички договор.  

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 петиот 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.  

Службените патнички моторни возила во сопственост на правните лица основани од општина 

Центар и службените патнички моторни возила на општина Центар се ослободени од надоместок. 

 

IX.2. ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР КОИШТО НЕ ПОСЕДУВААТ СОПСТВЕН 

АВТОМОБИЛ - ПКМ 

Член 33 

Жителите на општина Центар чие живеалиште се наоѓа во опфат на јавните паркиралишта со кои 

стопанисува претпријатието, а немаат во сопственост патничко моторно возило може да подигнат 

при пејд М – карта. 

При склучување на договор за подигање на при пејд М – карта, корисникот доставува на увид 

важечкa лична карта во која како жителство е наведено општина Центар. 

Времетраењето на важноста на издадената ПКМ се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

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

денот на истекот на важноста на тековниот договор. 

Доколку корисникот не го обнови договорот во рокот определен во став 4 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.  

Надоместокот за склучување на договор за подигање на при пејд М карта е еднократен износ од 350 

денари, без вклучен максимален месечен износ од 300 денари за 90 часа паркирање, кои може да се 

искористат во текот на еден месец, без можност за повторно активирање во рок од 30 дена од денот 

на секоја поединечна активација.  
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Надоместокот за надополнување на при пејд М картата од 300 денари за вклучени 90 часа 

паркирање го плаќа корисникот преку авторизирана М карта, пред активирање на услугата.  

Цената на надоместокот за обновување на договорот изнесува 100 денари, секоја наредна година по 

истекот на првата година во која за прв пат е склучен кориснички договор.  

Неискористените минути се префрлаат во наредниот месец, но не се префрлаат во наредната 

календарска година. 

Надополнувањето на износот за активирање на М картата се врши согласно при пејд принципот, 

односно по целосното искористување на износот, истиот може да биде надополнет. 

Корисниците на ПКМ при најава на гостинските возила преку при пејд М – картата можат да ги 

најават туѓите возила единствено во секторот на јавните паркиралишта според местото на живеење 

на корисникот, но не и на резидентните паркиралишта со кои управува претпријатието. 

 

IX.3. ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНА НЕГА - ПКН 

Член 34 

За оваа категорија може да аплицираат само оние жители на Општина Центар на кои  им е потребна 

нега од трето лице, а не поседуваат сопствено возило, а имаат адреса според личната карта во опфат 

на јавно паркиралиште со кое стопанисува претпријатието.  

Потребни документи на увид за склучување Договор за користење на јавно паркиралиште со 

наплата се: 

 потребната лекарска документација со која се потврдува потребата за нега од трето лице 

како и  

 лична карта од лицето на кое му е потребна нега.  

 

Член 35 

Со склучување на Договорот за користење на јавно паркиралиште со наплата, корисникот, во 

зависност од неговите потреби и исполнетоста на условите може да оствари право на користење на 

еден од двата видови пакети за нега од трето лице, и тоа: 

- прв вид на пакет за нега во кој се вклучени 150 часови месечно паркирање на конкретно јавно 

паркиралиште со кое управува јавното претпријатие и  

- втор вид на пакет за нега во кој е вклучено регистрирање на едно патничко моторно возило во 

сопственост на физичко лице во евиденцијата на корисници што ја води организаторот на 

паркирање, како и дополнителни 50 часови месечно користење на јавното паркиралиште во опфатот 

на живеалиштето на лицето на коешто му е потребна нега, а со кое управува јавното претпријатие.   

Корисниците на ПКН при најава на возилата преку при пејд М – картата можат да ги најават туѓите 

возила единствено во секторот на јавните паркиралишта според местото на живеење на корисникот, 

но не и на резидентните паркиралишта со кои управува претпријатието.  

 

Член 36 

Доколку корисникот сака да го обнови договорот за користење на ППК - ПКН, должен е да го обнови 

истиот во рок од 30 дена од денот на истекот на важноста на тековниот договор. 
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Доколку корисникот не го обнови договорот во рокот определен во став 1 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.  

Надоместокот за склучување на договор за подигање на ППК - ПКН е еднократен износ од 350 

денари 

Цената на надоместокот за обновување на договорот изнесува 100 денари, секоја наредна година по 

истекот на првата година во која за прв пат е склучен кориснички договор. 

Надоместокот за активирање на пакетот нега во износ од 300 денари за користење на услугата во 

текот на месецот го плаќа корисникот пред активирање на пакетот, без можност за повторно 

активирање во рок од 30 дена од денот на секоја поединечна активација.  

Во текот на времетраењето на корисничкиот договор за ППК – ПКН може да се извршат најмногу 12 

активации, за период од една година.  

Времетраењето на важноста на издадената ПКН се определува во согласност со времетраењето на 

склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

 

IX.4. ПАРКИНГ КАРТА ЗА СОПСТВЕНИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ И ХИБРИДНИ ВОЗИЛА 

(ПКЕХ) 

Член 37 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор со физичко лице 

сопственик на електрично или хибридно возило се: 

- Лична карта 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ издадена од надлежен орган 

Потребни документи кои се доставуваат на увид при склучување на договор со правно лице 

сопственик на електрично или хибридно возило се: 

- Тековна состојба 

- Сообраќајна дозвола за ПМВ издадена од надлежен орган и 

- Овластување од овластеното лице на правното лице издадено за физичкото лице потписник на 

договорот за користење на ППК - ПКЕХ 

Времетраењето на важноста на издадената ППК - ПКЕХ се определува во согласност со 

времетраењето на склучениот договор, но најдолго со период на важност до една година. 

Корисниците на ППК – ПКЕХ имаат право на бесплатно користење единствено на отворените јавни 

паркиралишта во паркинг секторот каде што се поставени постројки за напојување на возилата, како 

и катната гаража Судска палата. 

Физичкото лице сопственик на електрично или хибридно возило може да добие само една ППК – 

ПКЕХ за конкретно возило.   

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

денот на истекот на важноста на тековниот договор. 

Доколку корисникот не го обнови договорот во рокот определен во став 6 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. 
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Цената на надоместокот за обновување на договорот изнесува 100 денари, секоја наредна година по 

истекот на првата година во која за прв пат е склучен кориснички договор.  

 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ   

Член 38 

За корисниците кои имаат склучено договори за користење на јавните паркиралишта со кои 

управува јавното претпријатие пред денот на донесувањето на овој правилник важат условите кои 

важеле во моментот на склучување на договорот. 

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар – Скопје го задржува 

правото да го раскине корисничкиот договор во случај на утврдени нарушувања на правата и 

обврските определени со склучените кориснички договори.  

 

Член 39 

Повластена паркинг карта не се издава на нерегистрирано, напуштено, хаварисано и возило без 

регистарски таблички. 

По исклучок на нерегистрираните возила нема да се применуваат општите услови од Одлуката за 

организација и начин на наплата на јавните паркиралишта од значење на општина Центар. 

 

Член 40 

Овој Правилник стапува на сила со денот на неговото усвојување од страна на  Управниот одбор  на  

ЈП „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје и по добиена согласност од Советот на општина 

Центар, по што престануваат да важат одредбите Правилникот за начинот и постапката за издавање 

на повластена паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата  бр.02-7415/14 од 28.11.2014 година 

(Службен гласник бр. 17/14). 

Овој правилник ќе се објави во Службен гласник на Општина Центар Скопје. 

     

ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

 УПРАВЕН ОДБОР 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 

______________________ 

Светозар Антониевски 
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