
исклучиво во Зоната/Подзоните, која е доделена во Договорот за користење повластено паркирање.

          - Со соодветна Паркинг карта за Станари, за Вработени, Месечна карта, Дневна / Викенд карта,

 

Датумот, Часот и Минутите на поставување. Во спротивно билетот се смета за  НЕВАЖЕЧКИ.

За прописно паркирање во Зоната се смета:

        Се известуваат сите корисници на услугите да се придржуваат до правилата и условите за 
Зонско паркирање, пропишани со Правилниците и Одлуките за работење:

 - Паркирањето да биде регулирано со пратена валидна СМС порака, потврдена повратно
од Операторот декa  пораката е успешна и е купен соодветен билет за бараното време. 

      - Со Паркинг-билет, кој мора да биде истакнат на видно место и да биде обележан Месецот/  

 

И Н Ф О Р М А Ц И И     З А     К О Р И С Н И Ц И Т Е 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ  НА УСЛУГИТЕ НА  ЈП ПАРКИНГ-КАВАДАРЦИ

ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е 

 

- Непратена СМС порака, истечено време на пораката, погрешна порака, погрешна зона или формат,

 Ве молиме, почитувајте ги правилата за прописно паркирање 
-  за посредено  и побезбедно Кавадарци  -

 на Повластена паркинг-карта во содветната Зона. 

- Неважаечки Паркинг-билет - не е пречкртан Месец, Датум, Час и Минути или несоодветна Зона

За корисниците на Повластени станарски карти за паркирање

- Паркирање со Повластени станарски карти на несоодветна Зона/Подзона

                                                                                       ЈП  ПАРКИНГ  КАВАДАРЦИ
 

 

- Паркирање со паркинг-карта за Вработени во несоодветна Зона/Подзона

        За станарите во индивидуални објекти-куќи, комисијата на ЈП Паркинг Кавадарци ќе изврши 
после поднесување на Барањето, проверка на лице место,  согласно приложените докази за да 
се утврди дали се исполнети условите пропишани во Правилниците, за користење на соодветен тип

- Паркирање на пешачки премин, шрафирана површина, Х-знаци, влез или излез од паркингот,

За непрописно паркирање во опфатот на регулирано Зонско паркирање се смета:

- Паркирање на место наменето за инвалиди,
- Паркирање на необележан простор во паркинг зоната, или неправилно паркирање на 2 места,


