Grad Skopje

•

Не го оставајте автомобилот на необележан
простор! Вашиот автомобил може да биде
подигнат од пајак службите и да сносите трошоци за погрешно паркирање доколку автомобилот е паркиран на необележан прос
тор.

•

Внимавајте на времето на работење на паркингот! Дел од паркинзите се со ограничено
време на работење, односно во одредено
време од денот тие се наменети исклучиво
за станарите од локалните згради. Времето
е означено на таблите поставени до паркингот.

•

Почекајте да добиете повратен одговор по
СМС! Откако ќе пратите СМС за наплата на
паркингот, почекајте да добиете повратна
информација дали паркирањето е започ
нато. Доколку пораката не е правилно пратена, се смета дека возилото е неправилно
паркирано. Доколку има проблем со систе
мот за наплата обратете се до службените
лица кои патролираат на паркинзите, или
јавете се на телефонскиот број од таблата на
паркингот.

Повеќе совети за вашите права како
потрошувач, можете да се обратите
до Организација на потрошувачите на
Македонија, ОПМ – Скопје, тел. 02/ 3 179 592
или преку веб страната:
www.opm.org.mk;
e-mail: sovetuvanja@opm.org.mk

СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
НА ГРАД СКОПЈЕ СО СВОЈАТА ПРОГРАМА ЈА
ПОДРЖУВА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

ЗОНСКО
ПАРКИРАЊЕ
Градски Паркинг
Скопје
СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
НА ГРАД СКОПЈЕ
Бул. Илинден бр. 82 - Скопје

Паркинзи
на Општина Центар

Зонско паркирање е најмување на обележан паркинг
простор за вашето возило. Зонското паркирање во Град
Скопје го нудат две јавни претпријатија: Градски Пар
кинг Скопје и Паркинзи Општина Центар. Плаќањето се
врши преку СМС, односно преку мобилен телефон и
преку посебно означени автомати каде што може да се
купи карта. Паркинг просторот е обележан со табла на
која се дадени потребни информации за потрошувачот,
да може да купи паркинг карта. Плаќањето за зонско
паркирање преку мобилен телефон може да се врши
единствено преку националните мобилни оператори
во Р. Македонија.

Зона

Цена
(1 час)

Максимум
часови

Зона

Цена
(1 час)

Максимум
часови

A
B
C
D

45 денари
35 денари
25 денари
25 денари

2
4
Нема ограничување
Нема ограничување

0 Ултра
01
1
2

100 денари
50 денари
40 денари
30 денари

1 час
2 часа
2 часа
3 часа

Градски Паркинг Скопје

Паркинзи на Општина Центар

Начин на плаќање на паркинг со мобилен телефон:

Начин на плаќање на паркинг со мобилен телефон:

SMS на телефонскиот број 144 144, од сите мобилни
оператори.

SMS на телефонскиот број 14 14 14, од сите мобилни
оператори.

Текст на пораката: „ЗОНА_РЕГИСТРАЦИЈА“
На Пример:

C81 SK1234AB

•

ЗОНА – Зоната во која го паркирате возилото
(A, B, C или D). По буквата се впишува ред
ниот број на зоната споено без празно место

•

ПРАЗНО МЕСТО

•

РЕГИСТРАЦИЈА – Регистрација на вашето во
зило (се прифаќаат регистарски таблички со
3 и 4 бројки). Помеѓу карактерите во регист
рацијата не се остава празно место

Од моментот кога е испратена пораката, ви се наплаќа одредена сума (зависно од зоната) за секој за
почнат час. Паркирањето престанува да се наплаќа
со праќање на латинично „S“.

Работното време на паркиралиштата од отворен тип со
кои стопанисува ЈП Паркинзи на Општина Центар е:
• секој работен ден од 08:00 до 22:00 часот
• сабота од 08:00 до 15:00 часот

Текст на пораката: „ЗОНА_РЕГИСТРАЦИЈА_ВРЕМЕ“
На Пример:

1 SK1234AB 1

•

ЗОНА – Зоната во која го паркирате возилото
(0, 01, 1 или 2)

•

ПРАЗНО МЕСТО

•

РЕГИСТРАЦИЈА – Регистрација на вашето во
зило (се прифаќаат регистарски таблички со
3 и 4 бројки). Помеѓу карактерите во регист
рацијата не се остава празно место

•

ПРАЗНО МЕСТО

•

ВРЕМЕ – Број на часови кои ги купувате, односно колку ќе се задржите на паркинг мес
тото

Бројот на часови за паркирање го одредувате сами, и
истиот може да се продолжи според вашите потреби.

Бидете внимателни!!!
При оставањето на вашиот автомобил на паркинг мес
тото треба да внимавате на следните работи:
•

Не оставајте вредни предмети во автомобилот!
Јавните претпријатија не гарантираат за безбедноста на вашиот автомобил за времето додека тој
е паркиран.

•

Не земајте повеќе простор од предвидениот!
Неправилното паркирање, земањето на повеќе
простор од потребното, му дава право на јавното
претпријатие да го отстрани вашиот автомобил
од местото или да постави блокатор.

