
БАРАЊЕ  - ДОГОВОР 
за повластена паркинг карта 

за користење на јавен градски паркинг

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА

Име и презиме / назив на правен субјект  __________________________________
( да се пополнат и двете доколку се работи за категорија вработен кај правен субјект )

Адреса од л.к. / Седиште на правен субјект   _______________________________

Контакт телефон / е-пошта   _____________________________

ПОДАТОЦИ ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛО :
Регистарска ознака   _______________________  Марка на возило ________________________

Име и презиме / назив на сопственикот на возилото ______________________

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ  ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСЕЧНА ПОВЛАСТЕНА КАРТА

(да се заокружи)

X   ФИЗИЧКИ ЛИЦА
     -СТАНАРИ

1. Фотокопија од лична карта
2. Фотокопија од сообраќајна дозвола
3. Фотокопија од имотен лист
4. Фотокопија од договор за закуп на стан ( доколку станот е под закуп )

X   ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
     -ВРАБОТЕНИ ВО    

ПРАВНО ЛИЦЕ

1. Фотокопија од лична карта
2. Фотокопија од сообраќајна дозвола
3. Доказ дека лицето е вработено во правното лице 
4. Потврда за користење на службено возило за приватни цели [линк до потврда ] 
5. Фотокопија од тековна состојба на фирмата 

X   ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
     -ЗАНАЕТЧИИ

1. Фотокопија од имотен лист или договор за закуп на дуќан 
2. Фотокопија од сообраќајна дозвола 
3. Фотокопија од л.к. на занаетчијата 
4. Фотокопија/Извадок од регистарот или уписникот што го води надлежно тело  

ЗОНА НА ПАРКИРАЊЕ
 (да се заокружи и да се допиши број на 
зона)

x   А. зона (црвена)                                        

x   Б. зона (жолта)                                          

x   Ц. зона (зелена)                                           

СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОВА БАРАЊЕ ПОТВРДУВАМ ДЕКА :

 Се согласувам моите лични податоци на ова барање-договор да бидат регистрирани,  зачувани и
обработувани согласно Законот за заштита на лични податоци, заради извршување на договорот се
до наплатата на долгот. Имате право на пристап и исправка на личните податоци. Доколку договорот
се обнови / продолжи, согласен сум личните податоци да се обработуваат;

 Податоците кои што ги наведов се точни;
 Задолжително писмено ќе го информирам претпријатието за секоја промена на податоците;

http://parkingprilep.com/documents/Potvrda-za-koristenje-na-sluzbeno-vozilo-za-privatni-celi.pdf


ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ И ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА ЈАВЕН ПАРКИНГ 

Корисник на услугата 

1. Месечна  претплата  за  користење  услуга  јавен  паркинг  за  категорија  корисник  физичко  лице  согласно
ценовникот  на давателот на услугата изнесува  ________________ денари со вклучен ДДВ,  а за закупен
период од _____ месеци цената изнесува вкупно ________________ денари со вклучен ДДВ почнувајќи од
_______________________ година.

2. Корисникот  на услугата се обврзува повластената  карта  да ја  користи  единствено за возилото за кое  е
издадена. Злоупотреба на картата е основ за раскинување на ова Барање-Договор.

3. Корисникот на услугата е должен да ја почитува хоризонталната и вертикална сигнализација ( во случај
корисникот на услугата да не ја почитува оваа обврска, давателот на услугата има право да му постави
блокатор на тркало - лисица или да го отстрани неговото возило со помош на специјално возило пајак) .

4. Со потпишување на ова Барање - Договор корисникот е согласен и однапред ги прифаќа сите измени на
ценовникот на услугите. 

Давател на услугата 

1. Давателот на услугата се обврзува на корисникот на услугата по склучување на договорот да му издаде
повластена месечна карта.

2. Давателот на услугата се обврзува навремено да ги презема сите потребни мерки за непречено користење
на јавниот паркинг.

3. Давателот на услугата нема обврска да го чува или обезбедува паркираното возило и не одговора  за
евентуално настанатите штети или кражба на возилото или исчезнати предмети од возилото.

4. Давателот  на услугата  го  задржува правото  да врши ажурирање на  податоците,  да врши промена на
условите при користење на услугата  и да изврши промена на цената на услугата јавен паркинг.

5. Обврските  кои  произлегуваат  од  ова  Барање-Договор  се  подмируваат  од  25  до  30  ти  во  месецот  за
користење услуга наредниот месец. Уплатата задолжително треба да ги содржи следните податоци: име и
презиме на носителот на услугата, регистарска ознака на возилото за кое е издадена повластената карта и
период за кој се врши уплатата . За непочитување на рокот на уплата давателот на услугата има право да
не му дозволи на корисникот да го користи јавниот паркинг под условите кои се предвидени за повластена
карта за јавен паркинг, се додека корисникот не изврши уплата на услугата.

6. Договорните страни се обврзуваат  доследно да се придржуваат кон член 26 и останатите  одредби од
Законот за заштита на лични податоци ( Сл.в. на РМ бр.7/05 и 103/08 , 124/10 и 135/11 ). 

7. Ова Барање-Договор се пополнува во три истоветни примероци.

СО  ПОПОЛНУВАЊЕ-ПОТПИШУВАЊЕ  НА  ОВА  БАРАЊЕ-ДОГОВОР  ЗА  КАТЕГОРИЈА  КОРИСНИК  ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ  ПРИ  КОРИСТЕЊЕ  НА  ПАРКИНГ  УСЛУГАТА,  ЗАПОЗНАЕН/А  СУМ  СО  СИТЕ  ПРАВА  И  ОБВРСКИ,
СОГЛАСЕН/А СУМ И ГИ ПРИФАЌАМ СИТЕ УСЛОВИ И ОБВРСКИ КАКО КОРИСНИК НА УСЛУГАТА, ПРЕДВИДЕНИ
ВО АКТИТЕ НА ЈП за ПУП Прилеп. 

  Подносител на барање     ЈП за ПУП Прилеп 
            Директор

__________________________ _____________________


