
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно! Ве молиме прочитајте! 
Овој паркинг е во приватна сопственост. Со паркирање на возилото на овој паркинг, Вие се согласувате со Правилата и условите на 

користење [во понатамошниот текст: “Правилата”] на НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје [ЕДБ: 40302262118]. 
Правилата и условите на користење се состојат од правила за наплата и правила за заштита на личните податоци. Истите објаснуваат 

што треба да направите за Вашето возило да биде паркирано овде без да добиете казна или без да се повика Пајак Служба за да го 
дислоцира Вашето возило. Исто така, Правилата даваат детален опис како НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје ги користат Вашите 
лични податоци за да ви обезбедат услуги за користење на паркинг просторот.  

Доколку не се согласувате со овие Правила, НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје не се во можност да ви понудат услуги на овој 
паркинг простор и затоа обврзани сте веднаш да го напуштите овој паркинг, или доколку на овој паркинг постои систем за автоматско 
препознавање на регистарски таблици, имате рок од 10 минутни од регистрираниот влез да го напуштите паркинг просторот.  

Доколку не постапите како горенаведеното, Вие се согласувате НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје да повикаат овластени служби 
и/или институции кои можат да Ве казнат или пак да го до дислоцираат Вашето возило на Ваш трошок.  

За секое користење на овој приватен паркинг простор важат Правилата на НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје, освен ако поинаку не 
е писмено наложено од страна на НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје или сопственикот на паркингот. 

 
 

 
Платежни услови за паркирање 

Овие услови образложуваат како да се паркирате на овој паркинг 
без да добиете казна или дислокација на Вашето возило. 

Доколку поседувате важечка дозвола за паркирање, Вие се 
согласувате на паркинг условите наведени во истата. Сите дозволи 
мора да бидат регистрирани и видливи за време на Вашиот престој 
на овој паркинг простор. 

Доколку поседувате важечка дозвола за паркирање, но условите 
на истата Ве обврзуваат на плаќање за паркинг услугите, тогаш за 
Вас важи ценовникот поставен на овој паркинг простор. 

Доколку е потребен податок за бројот на Вашата регистарска 
таблица за да се направи уплата за паркинг услугите, Вие се 
согласувате да дадете точни и прецизни информации за Вашата 
регистарска таблица за целите на наплата и тоа пред да го 
отстраните Вашето возило од овој паркинг простор.  

НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје може да користат камери 
за видео надзор на овој паркинг простор. Доколку ова е случај, 
времето на паркирање за целите на наплата е автоматски 
пресметано од камерите за видео надзор, преку системот за 
препознавање на регистарски таблици и го опфаќа времето помеѓу 
влезот и излезот од паркинг просторот. Доколку системот за 
препознавање на регистарски таблици не е во функција, 
вработените лица на НоваПарк или на МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје 
или пак на сопственикот на паркингот ќе го забележат Вашето 
време на влез и излез и истата белешка ќе претставува основа за 
наплата на паркинг услугите.  

Во случај на паркирање на паркинг место за инвалидни лица или 
мајки со деца, Ваша обврска е да имате јасно поставена налепница 
со која ќе докажете дека можете да ги користите овие паркинг 
места. Во спротивно, Вашето возило ќе биде дислоцирано на Ваш 
трошок.  

НоваПарк, МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје и сопственикот на овој 
паркинг простор не одговараат за безбедноста на Вашето возило 
за време на паркирањето и при настанување на штета или кражба. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Услови за заштита на личните податоци 
НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје ги користат Вашите лични 

податоци (информации за Вас и Вашето возило) за да Ви овозможат 
паркинг услуги и за да заштитат бизнис интереси. За овие работи да 
бидат возможни, НоваПарк и МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје ги 
обработуваат Вашите лични податоци на следниот начин: 
- Добиваме информации за Вас, Вашите сопатници и Вашето 

возило на овој паркинг простор преку камерите за видео надзор 
или пак преку вработените на овој паркинг простор. 

- НоваПарк, МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје или сопственикот на овој 
паркинг простор може да побараат лични податоци за Вас или 
регистрираниот корисник на возилото од надлежни институции 
доколку дојде до повреда на Правилата за паркирање на овој 
паркинг простор.  

- Доколку дојде до потреба да се поведе постапка за наплата на 
неплатен долг за паркинг услуги, НоваПарк, МАКАЛАРМ ДООЕЛ 
Скопје или сопственикот на овој паркинг простор може да 
сподели Ваши лични податоци со агенции за наплата на долг 
или други надлежни институции.  

- Доколку дојде до потреба да се спречи злоупотреба или друга 
криминална активност, НоваПарк, МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје 
или сопственикот на овој паркинг простор исто така може да 
споделат Ваши лични податоци со Полицијата или други 
приватни компании/организации со лиценца за обезбедување.  

- Архивирањето на лични податоци е на сервери кои може да се 
случи да бидат регистрирани надвор од Европската Унија.  

Вие имате право да побарате: [1] повеќе информации во однос 
на начинот на кој НоваПарк, МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје или 
сопственикот на овој паркинг простор ги добива Вашите лични 
податоци; [2] увид до Вашите архивирани лични податоци со цел на 
корекција или бришење; [3] споделување на Вашите лични 
податоци со трети засегнати страни; [4] приговор на начинот кој се 
употребуваат Вашите лични податоци. 

Согласно Законот за заштита на лични податоци, НоваПарк, 
МАКАЛАРМ ДООЕЛ Скопје или сопственикот на овој паркинг 
простор најпрвин мора да го потврдат Вашиот идентитет пред да 
споделат било какви информации поврзани со лични податоци.  

Сите приговори и поплаки во однос на овие прашања треба да се 
упатат до регистрираниот Офицер за заштита на лични податоци на: 
daniela@makalarm.mk. 

Повеќе информации можат да се добијат на: www.novapark.mk  
 

 

Податоци за контакт 
Адреса: ул. Тодор Александров бр. 119/4, Скопје 
Телефон: +389 71 444 426 
Е-мејл: info@novapark.mk 
Веб-страна: www.novapark.mk  

 


