
Паркирање и гаражирање 
 

1) Паркиралиштата се површини од градежното земјиште или од градбите 
кои се сообраќајно технички обликувани на безбеден и економичен начин 
да обезбедат групно стационирање на повеќе возила, така што за секое 
возило да има паркинг место и независен, безбеден и прегледен 
сообраќаен пристап. 

2) Основните видови на паркиралишта кои се уредуваат со урбанистички план 
се: 
1. Паркиралишта во градежните парцели и градбите наменети за 

домување кои им служат на жителите. Овие паркиралишта се 
планираат во рамки на градежната парцела и може да се изведат во 
дворното место или во надземните и подземни спратови од градбата 
и парцелата. 

2. Паркиралишта во подрачја наменети за домување кои им служат на 
посетителите. Овие паркиралишта се планираат на земјиште за 
општа употреба или во големите градежни парцели во состав на 
паркиралиштата од точка 1 на овој став. 

3. Паркиралишта во подрачја и градби наменети за работа (со групи на 
класи на намени Б, В и Г) кои им служат на вработените. Овие парки-
ралишта се планираат во рамки на градежната парцела, а во 
посебни услови утврдени во план и на земјиште за општа употреба. 

4. Паркиралишта за јавна употреба кои доколку се површински, се пла-
нираат на земјиште за општа употреба, а доколку се повеќекатни се 
планираат во градежни парцели наменети за изградба на градби од 
сообраќајна инфраструктура за кои со закон е утврден јавниот 
интерес. 

 
 

1) Најмало паркинг место за паркирање на лесни возила е со широчина од 
2,50 м и должина 5 м, при што во оваа површина не смее да навлегува 
ниту еден дел од градбата, опремата или инсталациите. 

2) Паркинг местата кај кои од едната или обете подолжни страни има ѕид, 
столб или друг вертикален градежен елемент, ограда или опрема, треба 
да се прошируваат за 0,30 односно 0,60 м. 

3) Минималната широчина на комуникацијата за пристап до паркинг место 
за паркирање под агол од 900 е 5,50 м. 

4) Минимални димензии за гаража за лесни возила е 3,00 м широчина и 
6,00 м длабочина, сметајќи го просторот меѓу ѕидовите. 

5) Минимално паркинг место за автобус е со широчина од 3,00 м и должина 
од 15 м, за лесно товарно возило е со широчина од 3,00 м и должина од 
12 м, за тешко товарно возило е со широчина од 3,00 м и должина од 
15м. 

 
1) Рампите за пристап до паркиралишта и гаражи во подземни или надземни 

градби ги имаат следниве најголеми подолжни нагиби: 
-   16% за отворени прави рампи 
-   16% за покриени кружни рампи, и 
- 20% за покриени прави рампи 
- 25% за паркиралишта до 4 возила. 



2) За паркиралиштата од претходниот став минимална широчина на еднона-
сочна права рампа изнесува 3,25 м, а за еднонасочна кружна рампа изне-
сува 4,00 м. Минималната широчина на двонасочните прави рампи изне-
сува 5,50 м, а на кружните изнесува 6,60 м. 

3) Минималниот радиус на кружните рампи изнесува 6 м, мерено од оската 
на претпоставената патека на меродавното лесно возило, а минималниот 
радиус на коловозот на рампата е 4,10 м. 

 
 

 
Ширини на прави и кружни пристапни рампи 
 



 
Обликување на преломот на нивелетата на рампата 
 
 
 
 

 
 
Типска диспозиција на паркинг модулите и положбата на 
столбовите кај етажни гаражи 



 
 
Стандардни типови на просторни решенија на етажни гаражи 
со: 
- прави рампи 
- кружни рампи и 
- паркирни рампи 
 


