
Право на повластено паркирање во соодветната Паркинг зона имаат станарите во 

станови и индивидуални куќи. Повластена годишна паркинг карта може да се добие

доколку станарот не поседува сопствен паркинг простор пред зграда, или нема

слободен пристап до дворното место и не поседува гаража. Барателот-станарот треба

живее на истата адреса, Возилото да е регистрирано на негово име и на истата адреса, 

Може да се користи право на годишна ППК само за Прво и Второ возило. 

Паркинг картата ќе важи исклучиво за Зоната која е  наведена на Информативната табла 

за зонско паркирање во Вашата зона,пред вашата станбена зграда или куќа.

Цената за Годишна  паркинг карта изнесува: 900 ден.за прво/ 1.500 ден второ возило.

Се поднесува Барање (се превзема од ВЕБ страната на ЈП Паркинг) или во канцелариите на

ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ, кои се наоѓаат над Градската библиотека-Феткин.

 

Телефони за информации и контакт: 043 400 505

ВЕБ страна на ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ е :   jpparkingkavadarci.mk   и  E-mail:  parkingkavadarci@gmail.com  

 

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

ЗА ПОЧЕТОК НА ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ - ОД ФЕВРУАРИ 2020 год.

ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ

И  З  В  Е  С  Т  У  В  A  Њ  Е 

СТАНАРИ  СО ЖИВЕАЛИШТЕ НА СООДВЕТНАТА ЗОНА

Постапка за аплицирање и добивање на Годишна паркинг карта:

после поднесување на Барањето, проверка на лице место согласно приложените докази

за да утврди дали се исполнети условите за користење на Повластено паркирање во зоната.

Трансакциска сметка на ЈП Паркинг за уплата:  320-1000278591-77, Централна Кооперативна Банка.

 За станарите во индивидуални објекти-куќи, комисијата на ЈП Паркинг Кавадарци ќе изврши 

1. Фотокопија од Имотен лист или Нотарски договор ако станот-куќата е под закуп.

2. Фотокопија од Сообраќајна дозвола од возилото, доколу е под Лизинг-Договорот

3. Ако возилото е службено а се користи приватно 24/7, Нотарско полномошно од фирмата.

4. Лична карта на увид

Се приложуваат следните документи:


