
 

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 

1 

Врз основа на член 19 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 и 61/2015), член 35 од Статутот на јавното претпријатие за 

јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје – Пречистен текст (Службен гласник 

на Општина Центар – Скопје бр. 10/15), а во врска со член 6, член 63 и член 400 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007, 

84/2007, 86/2008, 98/2008, 106/2008, 64/2009, 161/2009, 36/2011, 51/2011, 114/2012 и 27/2014), 

член 5 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

95/2012, 163/2013, 42/2014 и 44/2015), член 14 и член 14а од Законот за јавна чистота („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 111/2008; 64/2009; 88/2010; 114/2010; 23/2011; 53/2011; 

80/2012; 163/2013 и 44/2015) и Одлуката за комунален ред и мерки за спроведување на подрачјето 

на Општина Центар – Скопје (Службен гласник на Општина Центар – Скопје бр. 11/2013), 

Управниот одбор на јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар – 

Скопје, на својата 46-та (четириесет и шесттата) седница одржана на ден 21.09.2015 година го донесе 

следниот: 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА  
НЕПРОПИСНО ЗАПРЕНИ ИЛИ ПАРКИРАНИ ВОЗИЛА,  

ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА И ПРИКОЛКИ И НИВНО ЧУВАЊЕ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат начинот и условите за вршење контрола над непрописно запрени 

или паркирани возила, условите и начинот на нивно отстранување или преместување од јавните 

површини под надлежност на Општина Центар – Скопје, отстранување и чување на хаварисани 

возила и приколки од јавните површини, отстранување и чување непрописно паркирани возила на 

јавните зелени површини, отстранување и чување непрописно паркирани возила од јавните 

површини на подрачјето на Општина Центар – Скопје.  

 

УСЛОВИ И НАЧИН НА ОТСТРАНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

ПОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

Член 2 

Јавни површини, во смисла на овој Правилник се:  

- Јавни сообраќајни површини: улици, коловози, тротоари, пристапни, пешачки и 

велосипедски патеки, јавни паркиралишта, плоштади, шеталишта, отворени простори пред јавни и 

деловни објекти, подвозници, надвозници, скали и лифтови што поврзуваат (премостуваат) јавни 

сообраќајни површини, мостови и слични површини.  

- Јавни зелени површини: паркови, дрвореди, живи огради, трeвници, цветни насади, детски 

игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај станбените, деловните и јавните објекти, 

спортско рекреативните и водени површини и други слични површини. 

 

Член 3 

Отстранувањето или преместувањето на возила од јавни сообраќајни површини се врши врз основа 

на издаден налог од овластено службено лице при Министерството за внатрешни работи – 

Сообраќајна полиција.  
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Отстранување или преместување на возила од јавни зелени површини се врши врз основа на 

издаден налог од надлежен комунален инспректор при Секторот за инспекциски работи на Општина 

Центар – Скопје. 

По исклучок, отстранување или преместување на возила од јавните паркиралишта со кои управува 

јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје, може да се 

изврши по барање на корисник на паркиралиштето доколку: 

- барателот за преместување или отстранување на возилото е корисник на резидентниот паркинг 

простор под надлежност на претпријатието и 

- возилото коешто треба да биде отстрането или преместено не е евидентирано под режимот на 

возила на резидентниот паркинг, односно нема валидна паркинг карта.   

Овој исклучок се применува и во случаите кога:  

- возилото кое се бара да биде преместено или отстрането е паркирано на резервирано паркинг 

место, а истото не е возило на корисникот на резервираниот паркинг простор или  

- возилото кое се бара да биде преместено или отстрането е паркирано на паркинг место наменето за 

лица со инвалидитет, а истото возило не е во сопственост на лице со инвалидитет, односно е лице 

кое управува со возило кое непрописно го користи соодветно обележаниот паркинг простор наменет 

за лица со посебни потреби.     

 

Член 4 

На јавните паркиралишта се забранува: 

- Да се паркираат оштетени, неисправни возила кои не се во возна состојба 

- Да се паркираат возила за кои не се наменети јавните паркиралишта 

- Да се оставаат било какви приколки (за кампување, носење товар и сл.) 

 

ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА И ПРИКОЛКИ ОД ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 

Член 5 

Хаварисано, односно оштетено возило е секое возило кое поради настаната хаварија или дотраеност 

не е во состојба да се движи со снагата на својот мотор. 

 

Член 6 

Под отстранување и чување хаварисани возила и проколки во смисла на овој Правилник се 

подразбира начинот и постапката за отстранување на оштетени, дотраени и неисправни возила и 

приколки од јавните и сообраќајните површини на територија на Општина Центар-Скопје, нивно 

подигање и транспортирање со специјални, за таа цел, возила и нивно времено сместување во 

специјално обезбеден простор за чување. 

 

Член 7 

Отстранување и чување на хаварисани возила и приколки од јавните површини го врши јавното 

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар - Скопје, а по налог на 

комунален инспектор на Општина Центар. 

 

Член 8 

За отстранување на хаварисано возило или приколка комуналниот инспектор на Општина Центар-

Скопје изрекува опомена за отстранување на истите во рок од 8 календарски денови, со залепување 

налепница со опомена и дата на возилото или приколката. 

Доколку со контролниот инспекциски надзор комуналниот инспектор констатира дека возилото или 
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приколката не се отстранети, на сопственикот или носителот на правото на користење на истите ќе 

му издаде решение со кое ќе задолжи отстранување во рок од 3 дена од денот на врачувањето на 

решението. 

Доколку и покрај наведеното сопственикот или носителот на правото на користење на возилото или 

приколката не го отстрани сам, во рокот утврден во решението од предходниот став на овој член, 

комуналниот инспектор изготвува записник и издава налог за отстранување на возилото до јавното 

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар - давател на услугата за 

отстранување и чување хаварисани возила и приколки. 

Записникот ги содржи податоците определени со Одлуката за комунален ред и мерки за 

спроведување на подрачјето на Општина Центар – Скопје.  

Давателот на услугата по издадениот налог од комуналниот инспектор на Општина Центар-Скопје е 

должен веднаш да отпочне со отстранување на возилото или приколката во присуство на овластено 

лице-комунален инспектор. 

 

Член 9 

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар -давател на услугата е 

должно отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден простор наменет за нивно 

паркирање и да ги чува до нивното предавање на сопственикот или носителот на правото на 

користење на возилото или приколката. 

Времетраењето на чувањето на возилото или приколката е до 30 дена. 

Доколку сопственикот или носителот на правото на користење на возилото или приколката не се 

јави во рокот од предходниот став давателот на услугата го отуѓува возилото или приколката на 

начин пропишан со Закон. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член давателот на услугата ќе покрене постапка пред надлежен 

орган за надомест на направените трошоци за чување на возилото или приколката. 

Просторот на кој се чуваат отстранетите хаварисани визила или приколки го определува давателот 

на услугата по предходна согласност на Општина Центар- Скопје. 

 

Член 10 

При примопредавањето на отстранетото возило или приколка сопственикот или носителот на 

правото на користење на возилото или приколката е должен да ги приложи доказот за сопственост и 

својот идентитет. 

Примопредавањето од предходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување. 

По исклучок од ставот 2 на овој член примопредавањето на возилото или приколката што се 

отстрануваат може да се изврши и на самото место каде што се врши отстранувањето, додека 

возилото или приколката сеуште не се поставени на платформата на специјалното возило. 

 

Член 11 

Примопредавањето на отстранетото возило или приколка се врши по извршената наплата на 

трошоците за отстранување, односно со приложување документ за платени трошоци. 

 

Член 12 

Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на хаварисаното возило 

или приколка ги утврдува Советот на Општина Центар-Скопје со посебна одлука на предлог на 

Управниот одбор, а по претходно дадено позитивно мислење од Надзорниот одбор на јавното 

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар - Скопје. 
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ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИ ВОЗИЛА НА ЈАВНИТЕ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ 

Член 13 

Под отстранување и чување непрописно паркирани возила на јавните зелени површини, во смисла 

на овој Правилник се подразбира начинот и постапката за отстранување и чување непрописно 

запрени или паркирани возила на јавните зелени и други површини. 

Под отстранување и чување на неправилно или непрописно запрено или паркирано возило, се 

подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно времено 

сместување во специјално обезбеден простор за чување. 

 

Член 14 

Под јавни зелени површини се подразбира: паркови, дрвореди, живи огради, трeвници, цветни 

насади, детски игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај станбените, деловните и 

јавните објекти, спортско рекреативните и водени површини и други слични површини. 

 

Член 15 

Неправилно или непрописно запрено или паркирано возило е возило кое е запрено или паркирано 

на јавните зелени и други хортикултурно уредени површини на територијата на Општина Центар-

Скопје, спротивно на важечките прописи за безбедност на сообраќајот. 

 

Член 16 

Отстранувањето на возилата од член 12 на овој Правилник го врши јавното претпријатие за јавни 

паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар - Скопје, а врз основа на издаден налог од службено 

лице - комунален инспектор на Општина Центар-Скопје, по предходно уредно и благовремено 

известување. 

Комуналниот инспектор на Општина Центар – Скопје е должен да изготви записник кој ги содржи 

податоците определени со Одлуката за комунален ред и мерки за спроведување на подрачјето на 

Општина Центар – Скопје.  

 

Член 17 

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

издавањето на налогот од страна на комуналниот инспектор е должно веднаш да отпочне со 

отстранувањето на возилото во присуство на службено лице-комунален инспектор. 

 

Член 18 

Јавното претпријатие е должно отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден простор 

наменет за нивно паркирање и да ги чува до нивното предавање на сопственикот или носителот на 

правото на користење на возилото или приколката. 

Времетраењето на чувањето на возилото е до 30 дена. 

Доколку сопственикот или носителот на правото на користење на возилото не се јави во рокот од 

предходниот став давателот на услугата го отуѓува возилото или приколката во постапка пропишана 

со Закон. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член јавното претпријатие во својство на  давател на услугата ќе 

покрене постапка пред надлежен орган за надомест на направените трошоци за чување на возилото. 

Просторот на кој се чуваат отстранетите возила го определува давателот на услугата по предходна 

согласност на Општина Центар.  
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Член 19 

При примопредавањето на отстранетото возило сопственикот или носителот на правото на 

користење на возилото е должен да ги приложи доказот за сопственост и својот идентитет. 

Примопредавањето од предходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување. 

По исклучок од ставот 2 на овој член примопредавањето на возилата што се отстрануваат може да се 

изврши и на самото место каде што се врши отстранувањето, додека возилата сеуште не се поставени 

на платформата на специјалното возило. 

 

Член 20 

Примопредавањето на отстранетото возило се врши по извршената наплата на трошоците за 

отстранување, односно со приложување документ за платени трошоци. 

 

Член 21 

Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на возилата ги утврдува 

Советот на Општина Центар-Скопје со посебна одлука на предлог на Управниот одбор, а по 

претходно дадено позитивно мислење од Надзорниот одбор на јавното претпријатие за јавни 

паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје. 

 

Член 22 

Трошоците за отстранување и чување на возилото се на товар на сопственикот, односно на 

корисникот на возилото. 

Доколку при отстранувањето на возилото тоа биде оштетено, без вина на давателот на услугата, 

трошоцоте ќе ги сноси сопственикот оносно носителот на правото на користење.  

 

ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИ ВОЗИЛА 

Член 23 

Под отстранување и чување непрописно паркирани возила на јавните сообраќајни површини, во 

смисла на овој Правилник се подразбира начинот и постапката за отстранување и чување 

непрописно запрени или паркирани возила на јавните сообраќајни површини. 

 

Член 24 

Неправилно или непрописно запрено или паркирано возило е возило кое е запрено или паркирано 

на јавните сообраќајни и други површини на територијата на Општина Центар-Скопје, спротивно на 

важечките прописи за безбедност на сообраќајот. 

 

Член 25 

Под отстранувањеи чување на неправилно или непрописно запрено или паркирано возило, се 

подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно времено 

сместување во специјално обезбеден простор за чување. 

 

Член 26 

Отстранувањето на возилата го врши јавното претпријатие претпријатие за јавни паркиралишта 

„Паркинзи“ на Општина Центар - Скопје, а со налог на службено лице при Министерството за 

внатрешни работи – Сообраќајна полиција. 

Член 27 
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Службеното лице на Министерството за внатрешни работи, ако затекне возило на јавна сообраќајна 

и друга површина должно е веднаш да издаде налог на јавното претпријатие за јавни паркиралишта 

„Паркинзи“ на Општина Центар - Скопје за отстранување на возилото. 

Пред отстранувањето на возилото службеното лице е должно да изготви записник за типот и 

марката на возилото, состојбата на возилото, краток опис на евентуални оштетувања на возилото и 

фотографски или видео запис за наведеното. 

 

Член 28 

Јавното претпријатие по издавањето на налогот од страна на службеното лице од Министерството за 

внатрешни работи е должно веднаш да отпочне постапка за отстранувањето на возилото во негово 

присуство. 

 

Член 29 

Јавното претпријатие е должно отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден простор 

наменет за нивно паркирање и да ги чува до нивното предавање на сопственикот или носителот на 

правото на користење на возилото. 

Времетраењето на чувањето на возилото е до 30 дена. 

Доколку сопственикот или носителот на правото на користење на возилото не се јави во рокот од 

предходниот став давателот на услугата го отуѓува возилото на начин пропишан со Закон. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член давателот на услугата ќе покрене постапка пред надлежен 

орган за надомест на направените трошоци за чување на возилото. 

Просторот на кој се чуваат отстранетите возила го определува давателот на услугата по предходна 

согласност на Општина Центар-Скопје. 

 

Член 30 

При примопредавањето на отстранетото возило сопственикот или носителот на правото на 

користење на возилото е должен да ги приложи доказот за сопственост и својот идентитет. 

Примопредавањето од предходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување. 

По исклучок од ставот 2 на овој член примопредавањето на возилата што се отстрануваат може да се 

изврши и на самото место каде што се врши отстранувањето, додека возилата сеуште не се поставени 

на платформата на специјалното возило. 

 

Член 31 

Примопредавањето на отстранетото возило се врши по извршената наплата на трошоците за 

отстранување, односно со приложување документ за платени трошоци. 

  

Член 32 

Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на возилата ги утврдува 

Советот на Општина Центар-Скопје со посебна одлука на предлог на Управниот одбор, а по 

претходно дадено позитивно мислење од Надзорниот одбор на јавното претпријатие за јавни 

паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје.  

 

Член 33 

Трошоците за отстранување и чување на возилото се на товар на сопственикот, односно на 

корисникот на возилото. 

Доколку при отстранувањето на возилото тоа биде оштетено, без вина на давателот на услугата, 

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 

7 

трошоците ќе ги сноси сопственикот оносно носителот на правото на користење. 

 

Член 34 

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар – Скопје може да 

склучи договор за деловна соработка со овластени извршители за користење на пајак служба при 

преземање на извршни дејствија согласно Законот за извршувањето, со цел преместување на 

моторни возила кои се предмет на попис, процена и пленидба од одредена дестинација до депото на 

пајак службата или друго место кое дополнително ќе биде одредено за чување на истите во 

определен период, во согласност со барањето на корисникот на услугата – овластениот извршител. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 

Надзор над примената на овој Правилник врши Секторот за инспекциски надзор на Општина 

Центар- Скопје-Општински Инспекторат и Секторот за комунални работи. 

 

Член 36 

Со денот на стапувањето на сила на оваа Oдлука престанува да важи Правилникот за условите и 

начинот на вршење надзор над непрописно запрени или паркирани возила и условите и начинот за 

блокирање, отстранување, преместување на непрописно запрени и паркирани возила, хаварисани и 

напуштени возила и чување на истите на подрачјето на Општина Центар – Скопје (пречистен текст) 

бр. 07 – 4278/13/1 од 15.10.2013 година. 

 

Член 37 

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. 

 

Јавно претпријатие за јавни паркиралишта 

„Паркинзи“ на Општина Центар – Скопје 

Управен одбор 

Претседател 

 

______________________ 

Светозар Антониевски 
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