Врз основа на член 7 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.169/15), ~len 22 stav 1 to~ka 4
од Zаконот за локална самоуправа(,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), член 113
став 1 точка 2 од Статутот на Општина Кавадарци(,,Сл.Гласник на Општина
Кавадарци,, бр.8/05) Советот на општина Kavadarci, на седницата одржana
на 30.10.2014 година, донесе
Одлука
за определување на зонско паркирање на подрачјето
на град Кавадарци
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат јавните паркиралишта и другите
јавни површини на подрачјето на град Кавадарци (во понатамошниот текст:
површини за зонско паркирање) на кои ќе се применува системот на зонско
паркирање како и начинот, условите на паркирање, времетраењето на
паркирање, негово ограничување, начинот на наплатата како и начинот на
означување на ограничувањето на отворените јавни паркиралишта или
зонско паркирање,начинот и постапката за наплата на паркирањето преку
СМС пораки и паркинг-картички, постапката за повластено паркирање,
постапка за резервација, постапката и начинот на употреба на блокатори на
тркалата, постапката и начинот на наплата на доплатен билет, како и други
прашања кои се однесуваат на паркирањето.
Член 2

Зонското паркирање се применува на три зони во град Кавадарци
односно: прва зона ,,А,, , втора зона ,, B,, и трета зона ,,C,,.
Член 3

Прва зона ,,А,, го опфаќа подрачјето на седните улици:
А1 - Паркирање Центар – Плоштад пред Комерцијална Банка.
А2 - Паркирање на ул. ,,Илинденска,, од двете страни на пресекот со
ул.,,7-ми Септември ,,,до пресекот со ул.,,Цано Поп Ристов,,.
А3 - Паркирање на ул.,,7-ми Септември,, од јужна страна , и тоа од
пресекот со ул.,,Зелен Пазар,, до пресекот со ул.,,Браќа Џунови,,
(исклучок од ул,,1ви мај до под полицијата).

А4 - Паркирање на ул.,,Тиквешко Востание,, , поранешна ,,ЈНА,,од
едната страна од пресекот со ул.,,Миле Вчков,, до зградата на Општина
Кавадарци.
А5 – Паркирање на ул.,,Мито Хаџивасилев Јасмин,, од јужната страна и
тоа од пресекот со ул.,,Битолска,, до пресекот со ул. ,,Климент
Охридски,,.
Член 4

Втората зона ,,B,, го опфаќа подрачјето на следните улици:
B1 - Паркирање во подземна гаража наспроти зградата на Општина
Кавадарци.
B2 - Паркирање на паркингот над подземната гаража наспроти зградата
на Општина Кавадарци.
B3 - Паркирање на паркинг на ул.,,Фердо Росомански,, позади
поранешно РАДИОБРАН.
B4 - Паркирање на ул.,,Пано Мударов,, од пресекот со ул.,,Илинденска,,
на почетокот на двете страни, а потоа од јужната страна до пресекот со
ул.,,Битолска,,.
B5 - Паркирање на ул.,, Илинденска,, од двете страни од пресекот со
ул.,,Цано Поп Ристов,, до пресекот со ул.,,Партизанска,,.
B 6 - Паркирање на ул.,, Илинденска,, од двете страни од пресекот со
ул.,Партизанска,, до пресекот со ул.,,Максим Горки,,.
B7 - Паркирање на ул.,, Илинденска,, од двете страни од пресекот со
ул.,Максим Горки,,, до пресекот со ул.,,Охридска,,
B8 - Паркирање на Парк Полана од едната страна(од страната на
паркот ) на улиците ,,Партизанска,, , ,,Лазо Мицев,, и ,,11-ти Октомври,,.
B9 - Паркирање на ул.,,Цано Поп Ристов,, од пресекот со ул.,,Блажо
Алексов,, од јужната страна до пресекот со ул.,,Лазо Мицев,, , а потоа од
двете страни до пресекот со ул.,,Зелен Пазар,,,потоа од северната страна
до ул,,Илинденска,, .
B10 - Паркирање на модуларен паркинг на ул.,, 1-ви Мај,,.
B11 - Паркирање на паркинг позади поранешен хотел Балкан.
Член 5

C1 - Паркирање булевар ,,Никола Минчев,,(поранешен ,,Едвард
Кардељ,,) од двете страни од кружниот тек до пресек со булевар
Македонија.
C2 - Паркирање на булевар,,Моша Пијаде,, од двете страни од кружниот
тек до пресекот со булевар ,,Цветан Димов,,.

C3 - Паркирање на булевар ,,Македонија,, од двете страни од пресекот
со булевар,,Цветан Димов,, до пресекот со ул.,,Орце Николов,,.
C4 - Паркирање на булевар,,Кочо Рацин,, од двете страни од кружниот
тек до пресекот со улица ,,Орце Николов,,.
C5 - Паркирање на ул.,,7-ми Септември,, од јужната страна ,од пресекот
на ул,,Киро Крстев,,до пресекот со ул.,,Методи Џунов Џикот,,.
C6 - Паркирање на кружниот тек на делот од пресекот со булевар
,,Моша Пијаде,, до пресекот со улица ,,Илинденска,,(југозападна страна).
Член 6
Организаторот на паркирањето на секој паркинг простор (затворен или
отворен) е должен да ја означи соодветна зона, да постави вертикална и
хоризонтална сигнализација, информативни табли за видот на возилата кои
можат да се паркираат, времето на максимално дозволено паркирање,
цената на паркирањето, начинот на плаќањето, како и други информации кои
се неопходни за информирање на корисниците на услугите на паркирањето.
Член 7
Наплатата на паркирањето ќе се врши согласно Ценовникот донесен
од страна на Советот на Општина Кавадарци.
Работно време на паркинзите во зоните за паркирање :
Прва зона А - работно време од 07.00ч-22.00 ч.
Втора зона B- работно време од 07.00ч-22.00 ч.
Трета зона C - работно време од 07.00ч-18.00 ч.
Слободно паркирање :
Прва зона А - од 22.00ч-07.00 ч.
Втора зона B- од 22.00ч-07.00 ч.
Трета зона C - од 18.00ч-07.00 ч.
Za praznici.
Vo nedela.
Член 8
Наплатата на цената на паркирање се врши преку мобилен телефон
или паркинг картички.
При испраќање на СМС порака корисникот веднаш добива
информација дали е започнато паркирањето и со која регистарска табличка.
Доколку има грешка во испраќањето на пораката, добива повратна
информација за точната содржина на пораката за почеток на паркирање.
Цената на пораката е во рамките на цените за пораките на мобилните
оператори или пониска, зависно од постигнатиот договор со мобилните
оператори. Повратната порака е бесплатна.

Во случај кога корисникот ја изврши наплатата преку паркинг-картичка,
негова должност е да ја изложи видливо од внатрешната страна на
ветробранското стакло за да биде видлива на контролорите за зонско
паркирање.
Член 9
Физичките лица - станарите од колективните станбени заедници
лоцирани во зоните, можат површините за паркирање од член 3 да ги
користат со повластени паркинг билети. Повластен паркинг билет го издава
организаторот на паркингот .
Дозволата за повластено паркирање ја издава концесионерот по
поднесено барање од станарот-сопственик на возило, а по претходно
доставени докази за сопственост или закуп на стан и доказ за
сопственост на возило (имотен лист или нотарски заверен договор за
закуп и важечка сообраќајна дозвола на име на станарот).
Повластени паркинг билети за станари со идентична адреса на
живеење може да бидат издадени само за две (2) возила.
Право на резервирано паркинг-место имаат правни лица кои
имаат деловно седиште и корисничко право во зоната. Дозволата за
резервирано паркинг место за правни лица ја издава концесионерот по
поднесено барање од правното лице, а по претходно доставени докази
за локација на деловното седиште, доказ за корисничко право и
важечка сообраќајна дозвола на име на правното лице.
Претплатна (месечна) паркинг карта има два типа.
Прв тип на претплатна (месечна) паркинг карта ќе важи само за
правни лица.
Право на повластено паркирање имаат само правни лица кои
имаат деловно седиште и корисничко право во зоната и тоа, за едно
возило во зоната каде се наоѓа седиштето на место кое ќе го определи
концесионерот но, не подалеку од една улица од седиштето на
правното лице.
Оваа претплатна (месечна) карта важи само за зоната за која се
однесува картата.
Дозволата за повластено паркирање за правни лица ја издава
концесионерот по поднесено барање од правното лице, а по претходно
доставени докази за локација на деловното седиште, доказ за
корисничко право и важечка сообраќајна дозвола на име на правното
лице.
Втор тип на претплатна (месечна) паркинг карта ќе важи и за
физички и за правни лица. Оваа претплатна (месечна) карта ако е
купена за прва зона ќе важи покрај за прва зона и за втора и за трета
зона, ако е купена за втора зона ќе важи покрај за втора зона и за трета
зона и ако е купена за трета зона ќе важи само за трета зона.
Дотур на роба може да се врши бесплатно до 7 часот наутро во
тековниот ден. Потоа се наплаќа согласно тарифникот.
Член 10

Локациите кои се утврдени како авто-такси стојалишта, автобуски
стојалишта, пешачки премини како и локации за друга намена утврдени
согласно Одлука на Совет на Општина Кавадарци, не се предмет на оваа
одлука и не влегуваат како локации во зонското паркирање.
Член 11
Бесплатно паркирање, организаторот на паркингот одобрува на
возилата на службата за итна медицинска помош, противпожарни возила,
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, и за
службените возила на општината.
Организаторот на паркингот може, за свои потреби, како и по барање
на Општина Кавадарци да овозможи бесплатно паркирање на поедини
возила, во случај на организирање на културно-спортски и слични
манифестации.
Член 12
Доколку корисникот не изврши наплата на услугата за паркирање на
начин согласно со оваа Одлука (наплата од мобилен телефон или го
пречекорил временското ограничување на зоната), ќе се смета дека
паркирањето е нелегално или непрописно паркирано.
За непрописно паркирано возило се смета она возило кое е паркирано
надвор од обележаното место или е паркирано на место кое е наменето за
друг тип на возила или корисници.
Во овие случаи, овластените лица на организаторот на паркирање
можат да издадат доплатен билет, да извршат блокирање на тркалата или
отстранување на возилото од паркиралиштето со специјално возило-пајак.
Член 13
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во ,,Службен гласник на oпштина Кавадарци.
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