Vrz osnova na ~len 6 stav 3 od Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata
(„Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” br. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11,
51/11, 114/12 i br.27/14), ~len 22 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za lokalna samouprava
(,,Sl.Vesnik na RM,, br.5/2002), ~len 82 stav 1 to~ka 20 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (,,Sl.Glasnik na Op{tina Kavadarci,, br.8/05), Sovetot na op{tina
Kavadarci, na sednicata odr`ana na 30.10.2014 godina, donese
ОДЛУКА
за утврдување на тарифа на цени по зони,
за организирање на зонско паркирање
na teritorijata Op{tina Kavadarci
Член 1
За сите предвидени паркинг места се воведува ЗОНСКО паркирање во
Прва, Втора и Трета зона.
Член 2
Цените за паркирање на патничките моторни возила во зонското
паркирање се:

07-24 ч.

30 денари / прв час ; 20 denari/vtor ~as

24-07 ч.

слободно паркирање

Прва
зона

Втор
а
зона
Трет
а
зона

07-24 ч.

20 денари / прв час ; 10 denari/vtor ~as

24-07 ч.

слободно паркирање

07-19 ч.
19-07 ч.

10 денари / прв час ; 10 denari/vtor ~as
слободно паркирање

НАПОМЕНА:
1. Секој нареден час posle vtoriot е поскап за 10 денари од претходниот, но не повеќе од 50 денари од час за прва
зона.
2. Секој нареден час posle vtoriot е поскап за 10 денари од претходниот, но не повеќе од 40 денари од час за втора
зона.
3. Секој нареден час posle vtoriot е поскап за 10 денари од претходниот, но не повеќе од 30 денари од час за treta
зона.
4. За втора и трета зона првите 15 минути се бесплатни во случај возилото да го напушти паркинг местото до 15 минути.
За прва зона не важи оваа отстапка.

ПОВЛАСТЕНО ПАРКИРАЊЕ
Прва зона -

300 ден. / 500ден. второ возило

Втора зона -

300 ден. / 500ден. второ возило

Трета зона -

300 ден. / 500ден. второ возило

1 воз. / за 1 година
1 воз. / за 1 година Станари од колективни
станбени заедници

1 воз. / за 1 година
РЕЗЕРВИРАНО ПАРКИРАЊЕ

Правно лице со
седиште во зоната и
корисничко право
(доказ од Центр. рег.)

Прва зона Втора зона Трета зона -

45.000 денари / 1 година
30.000 денари / 1 година
20.000 денари / 1 година
07-17 часот

ПРЕТПЛАТНА (МЕСЕЧНА) ПАРКИНГ-КАРТА
Тип 1
Правно лице

Прва зона Втора зона Трета зона -

3.000 денари / 1 месец
2.000 денари / 1 месец
1.000 денари / 1 месец

Прва зона Втора зона Трета зона -

4.500 денари / 1 месец
3.000 денари / 1 месец
2.000 денари / 1 месец

Тип 2
Правни и физички
лице

За непријавено паркирање се ставаат лисици(блокатори) и се наплатува
секој час според тарифникот и надоместок од 1.000 денари како казна за
непријавено паркирање. Доколку надоместокот за непријавеното паркирање
не биде регулирано до 07.00 часот наутро интервенира пајак службата, а
трошоците за нејзина интервенција се проценети на 1.500 денари од подигање
на возило.
Повластено паркирање
Право на повластено паркирање имаат станарите од колективните
станбени заедници лоцирани во зоните.
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).
Резервирано паркирање
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
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
Дотур на роба може да се врши бесплатно до 7 часот наутро во тековниот ден. Потоа
се наплаќа согласно тарифникот.
Член 3
Службените возила - специјални возила на Брза помош, полиција и
противпожарна заштита се ослободуваат од плаќање на услугите за користење
на јавните паркиралишта.
Член 4
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општината Kavadarci”.
Br.07-4925/3
30.10.2014 godina
Kavadarci

SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm

