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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на 

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

95/12; 163/13; 42/14; 44/15 и 147/15), член 4 од Законот за јавни патишта (Службен весник на РМ број 

84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; 166/14; 44/15; 

116/15 и 150/15) , член 7 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ 

број 169/15), член 2 од 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) , член 3 и член 15 

став 1 точка 4 алинеја 6 од Статутот на Општина Центар ( Службен гласник на Општина Центар број 

01/06 ), член 35 од Статутот на јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина 

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

Управниот Одбор на својата 15-та (петнаесетта) седница одржана на ден 01.10.2018 година донесе: 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД 

ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 

Со овoј Правилник се утврдува зонската поделба на јавните паркиралишта, временското ограничување 

за користење на паркиралиштата, начинот на наплата на паркирањето и начинот нa користење на 

повластените паркинг карти за јавните паркиралишта со наплата од значење за Општина Центар-

Скопје (во понатамошниот текст јавни паркиралишта). 

 

Член 2 

 

Јавните паркиралишта од значење за Oпштина Центар, во зависност од подрачјето на коешто се 

организирани, формираат сектори на јавни паркиралишта. 

Секторите на јавни паркиралишта, во зависност од територијалната поставеност, како и во зависност од 

интензитетот и фреквенцијата на сообраќајот, се организирани во паркинг зони. 

 

II. ПАРКИНГ ЗОНИ 

 

Член 3 

 

Јавните паркиралишта од отворен тип на територијата на Општина Центар се класисифицираат во 

четири паркинг зони утврдени според интензитетот и фреквенцијата на сообраќајот на територија на 
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Општина Центар – Скопје. 

Првата паркинг зона е со ознака ЗОНА О-Ултра за О ултра зона, која се наоѓа на најинтензивното и 

најфреквентното подрачје во кое се одвива сообраќајот на територијата на општина Центар. 

Втората паркинг зона е со ознака ЗОНА 0I која се наоѓа на интензивно и фреквентно подрачје во кое 

се одвива сообраќајот на територијата на општина Центар, односно зона 01. 

Третата паркинг зона е со ознака ЗОНА I, за зона 1. 

Четвртата паркинг зона е со ознака ЗОНА II, за зона 2. 

 

Паркирањето на јавно паркиралиште од отворен тип со наплата е со ограничено времетраење на 

паркирање. 

Во опфатот на јавните паркиралишта од отворен тип се утврдуваат и резидентни паркиралишта на 

станбени блокови, односно резидентни џебови. 

Резидентните паркиралишта утврдени во ставот 7 од овој член, зависно од капацитетот на слободни 

паркинг места и потребите на корисниците, може да бидат уредени и како комбинирани, односно 

резидентно – комерцијални јавни паркиралишта, со определени услови за нивно користење. 

 

Јавните паркиралишта од затворен тип на територија на Општина Центар се следните: 

 

Јавно паркиралиште ДОМ НА ГРАДЕЖНИЦИ 

Јавно паркиралиште АУТОМАКЕДОНИЈА 

Јавно паркиралиште ТРГОТЕКСТИЛ 

 

Член 4 

 

Во ЗОНА О-ултра се опфатени следните сервисни и станбени улици: 

„8-ма Ударна бригада“, „Лермонтова“, „Никола Кљусев“, „Максим Горки“, „Наум Наумовски Борче“ 

(делот пред раскрсницата помеѓу бул. ВМРО и бул. Партизански Одреди), „Орце Николов“ (од булевар 

ВМРО до Плоштад Македонија, „Скопска“ . 

 

Во ЗОНА 01 се опфатени следните сервисни и станбени улици: 

 

„348“, „488“, „8 Март“,„Алберт Ајнштајн“, „Аминта Трети“ (поранешно име „Ленинова“ од булевар 

Партизански Одреди до булевар Илинден), „Андон Дуков“, „Антоние Грубишиќ“, „Благој Давков“, 

„Благој Страчков“, „Васко Карајанов“, булевар „ВМРО “ (поранешно име „Маркс и Енгелс“ во опфат на 

станбените единици кои припаѓаат во Сектор Соборен Храм и Дом на градежници), „Даме Груев“ ( во 

опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Трготекстил), „Дане Крапчев“, „Дебарца“(од 

булевар Партизански Одреди до улица Дане Крапчев), „Димитрие Чупоски (поранешно име „Вељко 

Влаховиќ“ во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Дом на градежници и 

Трготекстил), „Донбас“, „Ѓорѓи Пешков“, „Ѓорѓија Пулески”, „Живко Чинго“ (поранешно име „Раде 
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Кончар“), бул.„Илинден“ (од бр.36 до бр.78) , „Јордан Хаџиконстантинов –Џинот“, „Коле Неделковски“,  

„Коста Веселинов“, „Костурски Херои“ ( поранешно име 29 Ноември од булевар Партизански Одреди до 

Орце Николов), „Крсто Баиќ“, „Кукушка“, „Лермонтова“ ( во опфат на станбената единица која припаѓа 

во Сектор Дом на Градежници), „Људевит Гај“, „Мајаковски“, „Максим Горки“(во опфат на станбените 

единици кои припаѓаат во Сектор Дом на градежници), „Мирослав Крлежа“ (поранешно име Ѓуро 

Ѓаковиќ од булевар Партизански Одреди до ул.Орце Николов и станбената единица во опфат на сектор 

Дом на градежници), „Михаил Цоков“, „Наум Наумовски Борче“”(од бул.П.Одреди до ул. Ј.К.Џинот, и 

станбените единици број 27 и 29 кои припаѓаат во Сектор Дом на Градежници), „Новопроектирана 2“, 

„Новопроектирана 3“, „Новопроектирана 4“, „Новопроектирана 5“ , „Новопроектирана 6“, „Орце 

Николов“, „ Отон Жупанчиќ“, „ Пајак“, „Партизанска“, „Пиринска“, „Радњанска“, „ Ристо Шишков“ 

(поранешно име Димитрија Туцовиќ), „Роса Плавева“, булевар „Свети Кирил и Методиј“ (поранешно 

име Мито Хаџивасилев Јасмин во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Трготекстил),  

булевар „Свети Климент Охридски“ (поранешно име булевар„ЈНА“ во опфат на станбените единици кои 

припаѓаат во Сектор Соборен Храм и Дом на градежници), „Славка Недиќ“, „Франклин Рузвелт“ (од 

булевар Партизански Одреди до булевар Илинден),  „Црвена Вода“, „Чедомир Миндеровиќ“.  

 

 

Во ЗОНА 1 се опфатени сервисните и станбените улици на кои може да се организираат 

постојани и привремени, улични јавни паркиралишта и паркиралишта во резидентни 

џебови, како и јавни паркиралишта од отворен или од затворен тип и тоа на следните 

улици: 

 

 булевар „ Партизански Одреди“ (од бр.21 до бр.55), „Мирослав Крлежа“ (поранешно име „Ѓуро 

Ѓаковиќ“ од бул.Партизански Одреди до бул.Климент Охридски) , „Свети Кирил и Методиј“ 

(поранешно име Мито Хаџивасилев Јасмин во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор 

Аутомакедонија), „Даме Груев“ (во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор 

Аутомакедонија),  булевар Кочо Рацин (во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор 

Аутомакедонија), „11 Октомври“ (во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор 

Аутомакедонија), „Адам Мицкиевиќ“, „Алберт Швајцер“, „Антон Панов“, „Атанас Каратошо“, „Бел 

Камен “, „Бигла“, „Боро Петрушевски“, „Васил Ѓоргов“, „Васил Левски“, „Владимир Назор“, „Ѓорѓи 

Абаџиев“, „Елисие Поповски Марко“, „Загребска“, „Јордан Мијалков“ ( поранешно име Железничка), 

„Козара“, „Киро Гавриловски“, „Кумровец“, „Љубо Здравковски- Орлов“, „Митрополит Теодосиј 

Гологанов“( поранешно име Иво Лола Рибар од бр.26 до бр.64), „Народен Фронт“, „Славе Деловски“, 

„50-та Дивизија“,„Франклин Рузвелт“ ( од Васил Ѓоргов до булевар „Партизански Одреди“), „Шарски 

Одред“, „9-ти Мај“, „20-ти Октомври“, „Адолф Циборовски“ (поранешно име Мајка Тереза), „Аминта 

Трети“       

(поранешно име „Ленинова“ од Клуб на Пратеници до бул.„Партизански Одреди“), „Апостол Гусларот“, 

„Борка Талевски“, „Васил Стефановски“, „Владимир Полежиновски“, „Дебарца ( од бр.1 до бр.36), „Диме 

Аницин“,  „Златко Шнајдер“ „,Коле Неделковски“(од улицата „Киро Крстевски-Платник“до 
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„Митрополит Теодосиј Гологанов“) , „Киро Крстевски-Платник“, „Коста Кирков“, „Коста Шахов“, 

„Костурски Херои“ (поранешно име „ 29 Ноември“ од „Митрополит Теодосиј Гологанов“ до булевар 

„Партизански Одреди),   „Мирче Оровчанец“, „Никола Тримпаре“, „Петар Поп Арсов“, „Рајко 

Жинзифов“, „Роза Луксембург“, „Стефан Јакимов- Дедов“, бул. „Свети Климент Охридски“ ( поранешно 

име бул.ЈНА од бр.44 до бр.62) , „Франклин Рузвелт“( од Митрополит Теодосиј Гологанов до бул. 

Партизански Одреди), „Христо Смирненски“, „Шумадиска“ . 

 

 

Во ЗОНА 2 се опфатени сервисни и станбени улици на кои може да се организираат 

постојани и привремени, улични јавни паркиралишта и паркиралишта во резидентни 

џебови, како и јавни паркиралишта од отворен или од затворен тип и тоа на следните 

улици: 

„54“, „67“, „Анте Хаџимитков“, „Берска“, „Браќа Кошулчеви“, „Вардарска“, „Ѓуро Ѓоновиќ“, „Кеј 13 

Ноември“, „Марија Бурсаќ“, „Маџирмаало“, „Охридска“, „Петричка“, „Преспанска“, „Прилепска“, „Раде 

Јовчевски-Корчагин“, „Светиниколска“, „Стефан Цветковски“, „Титоввелешка“ ,  „43“, „47“, „82“, „83“, 

„89“, „343“, „706“, „11 Октомври“ ( од бул.Кочо Рацин до бул.Крушевска Република) , „Битолска“, „Блажо 

Тодоровски“, „Благој Деспотовски-Шовељ“, „Истарска“, „Јосиф Јосифовски-Свештарот“,  „Кеј Димитар 

Влахов“, Булевар „Кузман Јосифовски Питу“(бр.1, 6 и 46) , „Мирче Ацев“ , „Мирче Мацан“, „Пролет“, 

„Светозар Марковиќ“, „Славе Георгиевски-Шнајдер“, „Стив Наумов“ (поранешно име Ленинградска), 

„Стале Попов“, „Страшо Пинџур“, „Тетовска“, ул.„Никола Карев“, Бул„Кочо Рацин“ бр.1,7,39 и 57) , 

„Цицо Поповиќ“ и „Шина Стојанова”. 

 

 

III. ПАРКИНГ СЕКТОРИ 

 

Член 5 

 

Секторите на јавни паркиралишта се организираат во зависност од подрачјето на коешто се формирани 

и утврдени јавните паркиралишта од значење за општина Центар. Во еден сектор може да се 

организираат едно или повеќе јавни паркиралишта кои припаѓаат на одредена зона согласно овој 

правилник.  

 

1. Во Зона 01 се утврдуваат следните паркинг сектори и нивниот опфат: 

 

1.1. СЕКТОР ПАРК  

 

Во опфатот на секторот Парк се утврдуваат јавните паркиралишта:  

- на улица „Јордан Хаџиконстантинов –Џинот“ во опфатот на станбените единци број 2, 4, 6 и 8,  

- на улица „Аминта Трети“(поранешно име Ленинова) во опфатот на станбените единици број 3, 5, 7, 8, 
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11, 12 и 14, 

 - на улица „Крсто Баиќ“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 9, 9а,12, 48, 

 - на улица „Кукушка“ во опфатот на станбените единици број 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 и 21а, 

 - на улица „Благој Страчков“ во опфатот на станбените единици број 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17,  

- на улица „Ристо Шишков“ (поранешно име Димитрија Туцовиќ) во опфатот на станбените единици 

број 12, 16, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27а, 27б, 28, 30, 32, 34, 34а, 38, 40, 42,  

- на улица„Наум Наумовски Борче“ во опфатот на станбените единици број 80, 82, 84, 88, 88б и 90, 

- на улица „8 Март“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13,  

- на улица „Пајак“ во опфатот на станбените единици број 1, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 

 - на улица „Коле Неделковски“ во опфатот на станбените единици број 3, 5, 6 и 10, 

 - на улица „348“  

 - на улица „Роса Плавева“  

- на булевар „Илинден“ во опфатот на станбените единици број 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 60, 62, 64, 66, 

68, 68а, 70, 74, 76, 78, 

- на улица „Новопроектирана 2“  

- на улица „Новопроектирана 3“  

- на улица „Новопроектирана 4“  

- на улица „Новопроектирана 5“  

- на улица „Новопроектирана 6“  

 

 

1.2. СЕКТОР ДЕБАР МААЛО 

 

Во секторот Дебар Маало се утврдуваат јавните паркиралишта на следните сервисни и станбени улици: 

 

- „Андон Дуков“ во опфатот на станбените единици број 1,2,3,4,5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 

- „Ѓорги Пешков“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

- „Чедомир Миндеровиќ“ во опфатот на станбените единици број 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 39, 41, 43, 

- „Људевит Гај“ во опфатот на станбените единици број 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, 

- бул. „Илинден“ во опфатот на станбените единици број 39, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 77, 79, 81, 83, 

85, 87, 

- „Донбас“ во опфатот на станбените единици број 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

- „Алберт Ајнштајн“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

-  „Коста Веселинов“ во опфатот на станбените единици број 2,4,6,8, 

- „Пиринска“ во опфатот на станбените единици број 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 

48, 49, 50 и 52,  

- „Дане Крапчев“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 74, 
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- „Црвена Вода“ во опфатот на станбените единици број 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 35б, 36, 37, 38, 40, 44, 44а, 

- „Мајаковски“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 30, 31, 31а, 

32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 

- „Благој Давков“ во опфатот на станбените единици број 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25/1, 

25/2, 26, 27, 29, 31, 33, 72, 

- „Дебарца“ во опфатот на станбените единици број 12, 51, 53, 55, 55а, 56, 58, 60, 61, 

61а, 62, 63, 64, 65, 68, 72 и 74,  

-  „Костурски Херои“ (поранешно име 29 Ноември) во опфатот на станбените единици број 1г,  2а, 2б, 2в, 

2г, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 5а, 6, 16 и 18, 

- „Отон Жупанчиќ“ во опфатот на станбените единици број 15, 22, 24, 26, 

- „Антоние Грубишиќ“ во опфатот на станбените единици број 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 52, 

- „Коле Неделковски“ во опфатот на станбените единици број 9, 11, 12а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 20, 20а, 

-  „Мирослав Крлежа “ (поранешно име Ѓуро Ѓаковиќ) во опфатот на станбените единици број 

72,74,76,78,78а. 

- „Ѓорѓија Пулески“ во опфатот на станбените единици број 14, 16, 18,20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 

- „Славка Недиќ“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 61, 65, 

74, 

- „Радњанска“ во опфатот на станбените единици број 8, 12, 16, 16а, 18, 

- „Живко Чинго“( поранешно име Раде Кончар) во опфатот на станбените единици број 2б, 4, 6, 8, 8а, 

10, 10а, 

- „Наум Наумовски Борче“ во опфатот на станбените единици број 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 

64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 79а, 79б, 81, 83, 85, 86,87, 

- „Аминта Трети“ во опфатот на станбените единици број 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33а, 

- „Франклин Рузвелт“ во опфатот на станбените единици број 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 46, 48, 50, 50а, 52, 

54, 56, 58, 60а, 62, 64 ,68, 70, 72. 

- булевар „Партизански Одреди“ во опфатот на станбените единици број 5, 12а,16, 18, 20 

- „Партизанска“  

- „Коста Веселинов“  

- „Васко Карајанов“  

- „Михаил Цоков“  

- „Ѓорѓи Пешков“  

- „Орце Николов“  . 

 

1.3. СЕКТОР СОБОРЕН ХРАМ  

 

Во опфатот на секторот Соборен Храм се утврдуваат следните јавни паркиралишта: 

 

- на улица „Орце Николов“ во опфатот на станбените единици број 15, 58, 62, 66, 68, 70, 72. 
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 - на булевар „Партизански Одреди“ во опфатот на станбените единици број 2, 4, 6, 8, 

 - на булевар „Илинден“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 5, 9,  

- на булевар „ Свети Климент Охридски“ во опфатот на станбените единици број 11, 13, 13А, 15, и 

 - на булевар „ВМРО“ во опфатот на станбената единица број 1 (само жителите) 

 

1.4. СЕКТОР ДОМ НА ГРАДЕЖНИЦИ  

 

Во опфатот на секторот Дом на градежници се утврдуваат следните јавни паркиралишта:  

- на улица „Лермонтова“ во опфатот на станбената единица број 16,  

- на улица „Мирослав Крлежа“ (поранешно име Ѓуро Ѓаковиќ) во опфатот на станбената единица број 3, 

- на улица „Наум Наумовски Борче“ во опфатот на станбените единици број 27 и 29 

 -булевар „Партизански Одреди“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 23, 24, 25,  

- на улица „Димитрие Чуповски“ (поранешно име „Вељко Влаховиќ“) во опфатот на станбените 

единици број  16, 18, 20, 22, 22а,24, 24а, 24б, 26,   

- на булевар „Свети Климент Охридски“ во опфатот на станбените единици број 21, 23/1, 23/2, 23/3, 43а, 

45, 53,  

- на улица „Максим Горки“ во опфатот на станбените единици број 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 23а, 25 (влез 7),  

- на булевар „ВМРО“ во опфатот на станбениот блок број 10 (3/5, 3/7, 3/9).  

 

1.5. СЕКТОР ТРГОТЕКСТИЛ 

 

Во опфатот на секторот Трготекстил се утврдуваат јавните паркиралишта на улиците: 

 

- „Димитрие Чуповски“ (поранешно име Вељко Влаховиќ) во опфатот на станбените единици број 19, 21, 

23, 

- „Свети Кирил и Методиј“ (поранешно име Мито Хаџивасилев Јасмин) број 36 за гаражи во приватна 

сопственост и во опфатот на станбените единици број 38,40,42,44.48,50,52, 

- „Даме Груев“ во опфатот на станбените единици број 5/8 и  7. 

 

2. Во Зона 1 се утврдени следните паркинг сектори и нивниот опфат:  

 

2.1. СЕКТОР КАПИШТЕЦ 

 

Во опфатот на секторот Капиштец се утврдуваат јавни паркиралишта на следните станбени и сервисни 

улици: 

 

- „Народен Фронт“ во опфатот на станбените единици број 1,3,5, 5/4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 

29, 31, 33 и 35 , 

- „Франклин Рузвелт“ во опфатот на станбените единици број 2, 4, 6 и 8, 
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- „Васил Ѓоргов“ во опфатот на станбените единици број 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33 и 

33а, 

- „Козара“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Елисие Поповски Марко“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Славе Деловски“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Владимир Назор“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Кумровец“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Васил Левски“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Ѓорѓи Абаџиев“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Загребска“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 5, 7, 10, 24, 

- „Антон Панов“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Боро Петрушевски“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Алберт Швајцер“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Бигла“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Адам Мицкиевиќ“ во опфатот на сите станбени единици,  

- „Шарски Одред“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Атанас Каратошо“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Киро Гавриловски“ во опфат на сите станбени единици, 

- „Бел Камен“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Љубо Зафировски Орлов“ во опфатот на сите станбени единици, 

- „Јордан Мијалков“ во опфатот на станбените единици број 8/2, 64 

- „50та Дивизија“ во опфатот на сите станбени единици. 

 

2.2. СЕКТОР БУЊАКОВЕЦ 

 

Во опфатот на секторот Буњаковец се утврдуваат следните јавни паркиралишта: 

 

- „Стефан Јакимов-Дедов“ во опфатот на станбените единици број 14, 16, 18 и 20, 

- „9-ти Мај“ во опфатот на станбените единици број 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 

22, 24, 26, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 и 44, 

- „Христо Смирненски“ во опфатот на станбените единици број 2а, 3, 3а, 4, 4а,5, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 

12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57 и 64, 

- „Адолф Циборовски“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 4, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10 , 11 , 13 , 13а, 

14 ,15, 17, 19 ,20 ,21, 22, 23, 24 и 26, 

- „Мирче Оровчанец“ во опфатот на станбените единици број 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 и 

23, 

- „Митрополит Теодосиј Гологанов“ во опфатот на станбените единици број 26а, 28, 30б, 30д, 32, 34а, 

34б, 36, 42а, 42б, 44, 54 ,56, 58, 60, 62, 64, 
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-  булевар „Свети Климент Охридски“ во опфатот на станбените единици број 44, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 

58а, 60 и 62, 

- булевар „Партизански Одреди“ во опфатот на станбените единици број 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

39, 41, 43а, 43б, 45, 47, 49, 51, 53 и 55, 

-  „Владимир Полежиновски“ во опфатот на станбените единици број 1, 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 

10а, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 20, 21а, 21б, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35а, 36, 37, 37б, 38, 40, 42а и 

44, 

- „Дебарца“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 и 31, 

- „Аминта Трети“ во опфатот на станбените единици број 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 

64, 64а, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77 и 79, 

- „Коле Неделковски“ во опфатот на станбените единици број 41, 43, 50, 52, 59, 63, 77 и 79, 

- „Златко Шнајдер“ во опфатот на станбените единици број 2, 4, 4а, 5, 6,7,7а,8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

- „Шумадиска“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 4, 5, 6, 10а, 16а и 18, 

- „Апостол Гусларот“ во опфатот на станбените единици број 1а, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 32, 

32а, 34а, 40, 42, 44 ,46 и 48, 

- „Рајко Жинзифов“ во опфатот на станбените единици број 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 

36, 38, 40, 43а, 44, 44а, 46, 48, 49, 49а, 50, 51 и 52, 

- „Роза Луксембург“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 17а, 18, 19, 21, 

-  „Мирослав Крлежа“(поранешно име Ѓуро Ѓаковиќ) во опфатот на станбените единици број 14, 16,18, 

21, 23, 25, 27, 

- „Никола Тримпаре“ во опфатот на сите станбените единици.  

- „Борка Талевски“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 17, 

17а, 18, 20, 22, 24, 25, 25а, 25б, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 40, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 49, 51, 52, 53,  

- „Коста Шахов“ во опфатот на сите станбените единици.  

- „Коста Кирков“ во опфатот на сите станбените единици. 

- „Киро Крстевски-Платник“ во опфатот на станбените единици број 6, 8, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25 и 29,  

- „Васил Стефановски“ во опфатот на станбените единици број 1, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 и 32 

- „Петар Поп Арсов“  во опфатот на станбените единици број 6, 8, 10, 12, 14а, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43 и 45, 

- „Диме Аницин“ во опфатот на станбените единици број 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 и 15, 

- „Костурски Херои“ во опфатот на станбените единици број 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27а, 27б, 29, 31, 35, 37, 

40, 40а, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 69а, 71,73, 75, 77 и 

79, 

- „20-ти Октомври“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 26, 26а,27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,42, 44 и 46, 

- „Франклин Рузвелт“ во опфатот на станбените единици број 10a, 12, 12а, 12г, 12д, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
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26 и 28а. 

 

2.3. СЕКТОР АУТОМАКЕДОНИЈА 

  

Во секторот Аутомакедонија се утврдуваат следните јавни паркиралишта: 

- на улица „Свети Кирил и Методиј“ (поранешно име Мито Хаџивасилев Јасмин) за гаражи во приватна 

сопственост од станбените единици број 2,6,10,12,14,16,18,20,22,24, 

- улица „Даме Груев“ за гаражи во приватна сопственост од станбените единици број 1,3, 

- булевар „Кочо Рацин“во опфатот на станбените единици број 32,36,38,40,40а,42, 

- улица „11 Октомври“ во опфатот на станбените единици број 14,  

- улица „11 Октомври“ во опфатот на станбените единици број 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (oтворен тип без 

магнетна картичка за влез)  

 

3. Во Зона 2 се утврдуваат следните паркинг сектори и нивниот опфат: 

 

3.1. СЕКТОР МАЏАР МААЛО 

 

Во опфатот на секторот Маџар Маало се утврдуваат јавни паркиралишта на следните сервисни и 

станбени улици, во опфатот на сите станбени единици: 

- на улица „Ѓуро Ѓоновиќ“, 

- на улица „Преспанска“, 

- на улица „Титоввелешка“, 

- на улица „Охридска“, 

- на улица „Светиниколска“, 

- на улица „Анте Хаџимитков“, 

- на улица „Вардарска“,  

- на Кеј „13 Ноември“, 

- на улица „Маџармаало“, 

- на улица „Марија Бурсаќ“, 

- на улица „Берска“, 

- на улица „Прилепска“, 

- на улица „Браќа Кошулчеви“, 

- на улица „Раде Јовчевски-Корчагин“, 

- на улица „Стефан Цветковски“, 

- на улица „54“ 

- на улица „67“. 

 

3.2. СЕКТОР ПРОЛЕТ 
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Во опфатот на секторот Пролет се утврдуваат следните јавни паркиралишта: 

 

- на улица „Тетовска“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Мирче Ацев“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Славе Ѓоргиевски Шнајдерот“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Пролет“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Стале Попов“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Цицо Поповиќ“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Битолска“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Истарска“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Благој Деспотовски Шовељ“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на улица „Светозар Марковиќ“ во опфатот на сите станбени единици, 

- улица „11 Октомври“ во опфатот на станбените единици број 23б, 29, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 125/5, 

115б/744/1, 44/2, 46/1,46/2,46/3 и 52 

- на булевар „Кочо Рацин“ во опфатот на станбените единици број 1, 7, 38, 39, 57, 

- на улица „Јосиф Јосифовски Свештарот“ во опфатот на сите станбени единици, 

- на булевар „Кузман Јосифовски Питу“ во опфатот на станбените единици број 1, 6, 46, 

- на улица „43“ во опфатот на станбените единици број 74, 76, 

- на улица „Страшо Пинџур“ во опфатот на станбените единици број 5/1, 7, 9 

- на булевар „Никола Карев“ во опфатот на станбените единици број 9, 11, 13/2 

- на улица „Стив Наумов“ (поранешно име Ленинградска) во опфатот на станбените единици број 61а/ 1, 

63, 63а, 63б, 63г, 69, 73, 75, 77, 102, 102а, 102б, 114/1, 118, 

- на улица „Блажо Тодоровски“во опфатот на станбената единица број 5, 

- на улица „706“ во опфатот на станбената единица број 7/3, 

  

  

IV. ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧУВАЊЕ, ВРЕМЕТРАЕЊЕ И НАПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ  

Член 6 

 

Услугата паркирање на јавно паркиралиште се наплаќа на: 

 

1. Јавните паркиралишта од отворен тип 

Јавните паркиралишта од отворен тип се јавните паркиралишта од значење за општина Центар кои 

се наоѓаат на подрачјето на Зона 0 , Зона 01, Зона 1 и Зона 2 и се со ограничено времетраење на 

користење на услугата паркирање. Наплатата на услугата за користење на јавното паркиралиште од 

значење за општина Центар се наплаќа: 

  во работни денови од 8.00 до 22.00 часот  

 во сабота и денови пред државни празници од 8.00 до 15.00 часот.  

Во недела и на државни празници за користење на услугата за паркирање е бесплатна за сите 
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корисници на јавните паркиралишта со наплата од отворен тип. По исклучок, на јавните 

паркиралишта од отворен тип кои се наоѓаат на Зона 0-Ултра, користење на услугата за паркирање се 

наплаќа од 8.00 до 24.00 часот единствено во деновите петок и сабота.  

 

2.Јавните паркиралишта од затворен тип  

На државни празници , користењето на јавните паркиралишта со наплата од затворен тип е бесплатно. 

 На јавните паркиралишта од затворен тип ТРГОТЕКСТИЛ, ДОМ НА ГРАДЕЖНИЦИ и 

АУТОМАКЕДОНИЈА не е определено временско ограничување на паркирањето. За користење на 

услугата - паркирање на овие јавни паркиралишта со наплата од затворен тип се наплаќа  

 секој ден 00.00 до 24.00 часот.  

 

 

V. РЕЗИДЕНТНИ ПАРКИРАЛИШТА И ПАРКИРАЛИШТА СО КОМБИНИРАН СИСТЕМ НА 

НАПЛАТА (РЕЗИДЕНТНО – КОМЕРЦИЈАЛНИ ПАРКИРАЛИШТА)  

 

 

Член 7 

 

Резидентни паркиралишта се јавни паркиралишта наменети единствено за станарите и жителите на 

општина Центар коишто живеат во опфатот на јавното паркиралиште од значење за општина Центар.  

Резидентните паркиралишта, зависно од капацитетот на слободни паркинг места и потребите на 

корисниците, може да бидат уредени и како комбинирани, односно резидентно – комерцијални јавни 

паркиралишта, со определени услови за нивно користење.  

Резидентно – комерцијални јавни паркиралишта, односно комбинирани паркиралишта се 

организираат на одредени резидентни паркиралишта, на коишто е организиран комбиниран начин на 

паркирање, во однос на функцијата која ја врши резидентното паркиралиште, а во согласност со 

определено временско ограничување на комерцијалните корисници на резидентните паркиралишта.  

Резидентно – комерцијалните јавни паркиралишта за сите корисници на јавните паркиралишта се 

организираат како комерцијални секој ден од понеделник до сабота во периодот од 08:00 часот до 15:00 

часот, со период на толеранција до 16 часот. 

 Резидентно – комерцијалните јавни паркиралишта по 16 часот се организираат како резидентни 

паркиралишта, односно на конкретните паркиралиште е дозволено паркирање единствено за станарите 

и жителите во опфатот на резидентното паркиралиште. 

 

 VI.  РЕЗИДЕНТНИ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Член 8 

 

Резидентни паркиралишта во зависност од зоната на којашто припаѓаат и секторот во којшто се 
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организирани се следните: 

 

1. Зона 01, Сектор на јавни паркиралишта „Парк“  

-  улица „Јордан Костантинов Џинот“ бр. 2, 4, 6 и 8 , 

 -  улица „Крсто Баиќ“, 

 -  улица „Кукушка“ , 

 -  улица „Благој Страчков“, 

 -  улица „Ристо Шишков“ бр.20 и бр. 22, 

 -  улица „8 март“, 

 -  улица „Пајак“ , 

 -  улица „Коле Неделковски“, 

 -  улица „Роза Плавева“ во опфатот на сите станбените единици.   

 

2. Зона 01,  Сектор на јавни паркиралишта „Соборен Храм“ 

 

-  улица „Орце Николов“ во опфатот на станбените единици број 15, 58, 62, 66, 68, 70 и 72, 

-  булевар „Партизански Одреди“ во опфатот на станбените единици број 2, 4, 6 и 8, 

-  булевар „Илинден“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 5 и 9, 

-  булевар „Климент Охридски“ во опфатот на станбените единици број 11, 13, 13А, 15 и  

-  булевар „ ВМРО“во опфатот на станбената единица број 1 (влез 1, 7 и 8) 

 

3. Зона 01,  Сектор на јавни паркиралишта „Дебар Маало“  

- улица „Коле Неделковски“ , 

- улица „Коста Веселинов“, 

- улица „8 март“ , 

- улица „Ѓорѓи Пешков“ , 

- улица ,,Васко Карајанов” 

- улица „Алберт Анштајн“ , 

- улица „Донбас“, 

- улица „Андон Дуков” 

- булевар „Илинден“ во опфатот на станбените единици број 77, 79, 83, 85 и 87,  

- улица „Франклин Рузвелт“ во опфатот на станбените единици број  34, 36, 46, 48, 50, 50а, 52, 60а, 62 и 

68, 

- улица „Ѓорѓи Пулевски“, 

- улица „Мајаковски“ , 

- улица ,,Дане Крапчев”, 

- улица ,,Благоја Давков”, 

- улица „Пиринска“, 

- улица „Чедомир Миндеровиќ“, 

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


 
 

Булевар Гоце Делчев бр. 14, 1000 Скопје 
+389 2 3212488; +389 2 3212489; 

факс +389 2 3212578; 
електронска адреса: info@poc.mk 

www.poc.mk 
 

- улица „Људевит Гај“, 

- улица „Црвена Вода“, 

- улица ,,Партизанска” 

- улица „Дебарца“ во опфатот на станбените единици број 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44 и 46,  

- улица „488“/„Славка Недиќ“,  

- улица „487“ , 

- улица „Мирослав Крлежа“ (поранешно име Ѓуро Ѓаковиќ) бр.49 и 51  

 

 

4. Зона 1, Сектор на јавни паркиралишта „Капиштец“ 

 

 - Ул. „Народен Фронт“ во опфатот на станбената единица број 5/4, 

- Ул. „Васил Ѓорѓов“ во опфатот на станбените единици број 22, 23, 24,26,28,29, 30 и 32,  

- Ул. „Козара“ во опфатот на станбените единици број 64, 42 и 44,  

- Ул. „Славе Деловски“, 

- Ул. „Антон Панов“, 

- Ул. „Васил Левски“, 

 - Ул. „Владимир Назор“, 

- Ул. „Кумровец“, 

- Ул. „Ѓорѓи Абаџиев“, 

 - Ул. „Бел Камен“, 

 - Ул. „Шарски Одред“, 

 -Ул. „Атанас Каратошо“, 

 - Ул. „Алберт Швајцер“,   

 - Ул. ,,Загребска” 1,3,5,7,10 

 - Ул. ,,Јордан Мијалков бр.64” 

 

5. Зона 1, Сектор на јавни паркиралишта „Буњаковец“ 

 

 - Ул. „Владимир Полежиновски“ во опфатот на станбената единица број 21б 

 - Ул. „Костурски Херои“ во опфатот на станбените единици број 40-44  

- Бул. „Партизански Одреди“ во опфатот на станбената единица број 23 

 - Бул. „Митрополот Теодосиј Гологанов“ во опфатот на станбените единици број 42 и 44,  

- Ул. „Адолф Циборовски“, 

- Ул. „Мирче Оровчанец“, 

- Ул. „Диме Аницин“,  

- Ул. „Роза Луксембург“,  

- Ул. „Коста Кирков“, 

- Ул. „Коста Шахов“, 
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- Ул. „Златко Шнајдер“, 

- Ул. „Коле Неделковски“, 

 - Ул. „Мирослав Крлежа“(поранешно име Ѓуро Ѓаковиќ), 

- Ул. „20ти Октомври“ во опфатот на станбените единици број 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14, 

 - Ул. „Рајко Жинзифов“ во опфатот на станбените единици број 20, 22, 24, 26, 28 и 30,  

- Ул. „Стефан Јакимов- Дедов“,  

- Ул. „Апостол Гусларот“, 

- Ул. „Шумадиска“ во опфатот на станбената единица број 1,3, 5.  

- ул. „Дебарца“ . 

 

6. Зона 1, Сектор на јавни паркиралишта „ Аутомакедонија“ 

- Булевар „11 Октомври“ во опфатот на станбените единици број 16, 18, 20, 22, 24, 26  

- Бул. „Кочо Рацин“ во опфатот на станбената единица број 32. 

 

7. Зона 2, Сектор на јавни паркиралишта „Пролет“ 

 - Ул. „Тетовска“ во опфатот на станбената единица број 28, 

 - Ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот“, 

 - Ул. „Пролет“ во опфатот на станбената единица број 1,10,15 

 - Ул. „Истарска“, 

- Ул. „Битолска“, 

 - Ул. „Благој Деспотовски Шовељ“, 

 - Ул. „Светозар Марковиќ„,  

- Ул. „42“, 

 - Ул. „Панче Арсовски“, 

 - Ул. „Шина Стојанова“,  

- Ул. „83“,  

- Ул. „Цицо Поповиќ“, 

 - Ул. „Мирче Ацев“. 

  

 

 VII. РЕЗИДЕНТНО – КОМЕРЦИЈАЛНИ ПАРКИРАЛИШТА  

 

Член 9 

 

Резидентно - комерцијални паркиралишта, односно паркиралишта со комбиниран систем на наплата 

во зависност од зоната на којашто припаѓаат и секторот во којшто се организирани се следните:  

 

1. Зона 01, Сектор на јавни паркиралишта „Дебар Маало“ 

 - Ул. „Франклин Рузвелт“ во опфатот на станбените единици број 70 и 72, 
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2. Зона 1, Сектор на јавни паркиралишта „Капиштец“  

- Ул. „Народен Фронт“ во опфатот на станбените единици број 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33 и 35, 

 - Ул. „Васил Ѓорѓов“ во опфатот на станбените единици број 22, 24, 26, 28, 30 и 32. 

 

3. Зона 2, Сектор на јавни паркиралишта „Пролет“ 

- ул. „11 Октомври“ во опфатот на станбените единици број 44 и 46 („Билна Аптека“) и            

  станбената единица број 31 (,,Шипад“), 

 - Ул. „Столе Попов“ во опфатот на станбената единица број 9, 

 

VIII. ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД 

ОТВОРЕН ТИП  

 

Член 10 

 

Користењето на јавните паркиралишта од отворен тип е временски ограничено во зависност од паркинг 

зоната во којашто се наоѓа паркиралиштето и тоа: 

 

 - Во ЗОНА 0-Ултра до 60 минути 

 - Во ЗОНА 01 до 120 минути  

 - Во ЗОНА 1 до 120 минути  

- Во ЗОНА 2 до 180 минути . 

 

Временското ограничување за користење на јавните паркиралишта од отворен тип се однесува за сите 

корисници на јавните паркиралишта, освен за корисниците со валидна повластена паркинг карта.  

Корисниците на јавните паркиралишта со валидна повластена паркинг карта ПКИ можат бесплатно да 

ги користат јавните паркиралишта, но во согласност со дозволеното времетраење на паркирањето во 

паркинг зоната кадешто е паркирано нивното возило. 

 

 IX. ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД 

ЗАТВОРЕН ТИП  

 

Член 11 

 

Јавните паркиралишта од затворен тип се паркиралишта со автоматски, полуавтоматски или рачно 

контролиран излез. Контрола на влез и излез на затворените јавни паркиралишта се врши со 

поставување на рампи и објект за наплата. Корисникот за користење на услугите за јавно паркиралиште 

од затворен тип мора да поседува паркинг карта за користење на услугите за јавно паркиралиште од 

затворен тип.  
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Член 12 

 

На јавните паркиралишта од затворен тип ТРГОТЕКСТИЛ, ДОМ НА ГРАДЕЖНИЦИ и 

АУТОМАКЕДОНИЈА не е определено временско ограничување на паркирањето. За користење на 

услугата - паркирање на овие јавни паркиралишта со наплата од затворен тип се наплаќа секој ден 

00.00 до 24.00 часот. 

 На државни празници за користењето на јавните паркиралишта со наплата од затворен тип е 

бесплатно. 

 

 X. ЦЕНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА  

 

Член 13 

 

Цената на паркинг картата во паркинг зоните, односно на јавните паркиралишта од затворен тип е 

утврдена согласно важечкиот Ценовник на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта со наплата 

број 02-17/57 од 29.08.2016 година .  

 

Член 14 

 

 За жителите на Општина Центар, како и за деловните субјекти кои имаат седиште на јавните 

паркиралишта со наплата може да се воведат повластени услови за паркирање во однос на цената и 

времето на користење.  

За одредени субјекти кои не се определени во ставот 1 на овој член може да се воведат повластени 

услови за користење на јавните паркиралишта, врз основа на предлог од организаторот на паркирање, а 

по добиена согласност од Советот на општина Центар, а донесен од Управниот одбор на јавното 

претпријатие.  

 

Член 15 

 

Корисникот на јавното паркиралиште со наплата од отворен тип е должен во рок од 10 минути од 

моментот на запирање на возилото да извади паркинг карта и ова време од 10 минути се смета за време 

на толеранција во кое не може да му биде издадена дневна паркинг карта. 

 Со истакнување на паркинг картата на предното стакло од возилото во левиот долен агол, односно со 

запирање на возилото на паркинг место, се смета дека корисникот и организаторот на паркирање 

склучиле Договор за користење на јавното паркиралиште со наплата, врз основа на кој ги прифатиле 

општите услови за паркирање, пропишани од организаторот на паркирањето.  

Паркинг картата е исправа со која корисникот на јавното паркиралиште со наплата докажува дека ја 

платил утврденате цена за користење на јавното паркиралиште во конкретната паркинг зоната, а истото 
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ќе го користи во рамките на дозволеното време за паркирање на јавното паркиралиште од значење за 

општина Центар.  

 

 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 16 

 

Со денот на стапувањето на сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за користење на 

јавните паркиралишта од значење на општина Центар – Скопје број 02 – 17/55 од 29.08.2016 година. 

 

Член 17 

 

Овој Правилник стапува на сила по добиената согласност од страна на Советот на Општина Центар и 

истиот се објавува во Службен гласник на Општина Центар – Скопје.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                     ЈП за Јавни паркиралишта 

 Паркинзи на Општина Центар  

                                                                                                Управен одбор 

Претседател 

 

                                                ______________________ 

Дарко Атанасовски 
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