
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИ 

Ви благодариме за користењето на Новапарк! 

Овие правила и услови на користење ги опшуваат правилата и прописите за употреба на веб-страницата и 
апликацијата Новапарк, лоцирана на страницата www.novapark.mk и достапна преку платформите за преземање на 
апликацијата (iOS и Android). 

Со пристапување на оваа веб-страница/апликацијата, се согласувате со нашите правила и услови на користење при 
поврзување на содржина од трети страни. Не продолжувајте да ја користите НоваПарк веб-страницата/апликацијата, 
ако не се согласувате да ги прифатите сите услови и правила на користење наведени овде.  

Следната терминологија се однесува на правилата и условите на користење:  
- „Клиент“, „Вие“ и „Твоја“ се однесува на вас, лицето кое се најавува на оваа веб-страница и/или аликацијата и ја 

користи истата и ги исполнува условите на компанијата.  
- „Компанијата“, „Ние“ и „Наша“, се однесува на Новапарк и Макаларм Сервис ДООЕЛ Скопје.  
- „Партијата“, „Партиите“ или „Нашите“ се однесува и на вас како клиент/корисник и на Новапарк.  

Овденаведените услови се однесуваат на понуда, прифаќање и разгледување при користење на услугите овозможени 
преку Новапарк неопходни за преземање на постапката на нашата помош на Клиентот на најсоодветен начин за 
експлицитна цел за задоволување на потребите на Клиентот во однос на обезбедување на наведените услуги на 
компанијата, во согласност со преовладувачките закони на Северна Македонија.  

ДАТОТЕКИ НА ЛОГОВИ 

Новапарк следи стандардна процедура на користење датотеки со најавувања. Овие датотеки ги најавуваат 
посетителите кога ги посетуваат веб-страниците. Сите хостинг компании работат на овој начин и истиот е дел од 
аналитиката на хостинг услуги. Информациите собрани преку датотеки за најавување вклучуваат адреси на интернет 
протокол (IP), тип на прелистувач, давател на услуги на интернет (ISP), печат за датум и време, страници за 
упатување/излез и можеби број на кликнувања. Овие не се поврзани со какви било информации што можат да се 
идентификуваат лично. Целта на информациите е да се анализираат трендовите, администрирање на страницата, да 
се следи движењето на корисниците на веб-страницата и да се соберат демографски информации.  

КОЛАЧИЊА (COOKIES) 

„Kолачиња“ претставуваат мала количина на податоци генерирани од веб-страната, зачувани на вашиот веб-
прелистувач. Нивната цел е меморирање на информации за вас, со цел оптимизирање на вашето искуство на 
интернет. 

Како и секоја друга веб-страница, Новапарк користи колачиња. Овие колачиња се користат за чување на информации, 
вклучително на преференциите на посетителите при пребарување на веб-страната до која посетителот пристапил или 
ја посетил. Информациите се користат за оптимизирање на корисничкото искуство со прилагодување на содржината 
на нашата веб-страна заснована на видот на прелистувачот на посетителите и/или други информации. 

 

 

 



ЛИЦЕНЦИ 

Освен ако не е поинаку наведено, НоваПарк, Макаларм Сервис ДООЕЛ Скопје и/или давателите на лиценци ги 
поседуваат правата на интелектуална сопственост за Новапарк. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. 
Може да пристапите до НоваПарк за лична употреба со следните ограничувања: 

- Не смеете да републикувате и/или редистрибуирате материјал и/или содржини од НоваПарк без претходна 
дозвола; 

- Не смеете да продавате, изнајмувате или лицецирате материјал од Новапарк без претходна дозвола и/или 
писмен договор; 

- Не смеете да репродуцирате, дуплирате или копирате материјал од НоваПарк; 

Делови од веб-страница/апликацијата на Новапарк им овозможуваат на корисниците да објавуваат и разменуваат 
мислења и информации. НоваПарк не ги филтрира, уредува, објавува или прегледува коментарите пред нивното 
објавување на веб-страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на НоваПарк, соработниците, 
партнерите и сопствениците. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува своите 
ставови и мислења. До степен колку што е дозволено со важечките закони и регулатива на Северна Македонија, 
НоваПарк не одговара за коментарите или за какви било одговорности, штети или трошоци предизвикани и/или 
претрпени како резултат на какво било користење, објавување и/или појава на коментари на веб-
страницата/апликацијата. 

НоваПарк го задржува правото да ги следи сите коментари и да ги отстрани коментарите што може да се сметаат за 
несоодветни, навредливи или да предизвикаат кршење на овие Услови и правила на користење. 

Како корисник кој објавува коментари на веб-страницата/апликацијата, вие се согласувате дека: 

- Имате право да ги објавувате коментарите на веб-страницата/апликацијата Новапарк и ги имате сите 
потребни лиценци и согласности за ова објавување; 

- Коментарите не загрозуваат никакво право на интелектуална сопственост, вклучително и без ограничување 
на авторско право, патент или трговска марка на трети лица; 

- Kоментарите не содржат клевета, навредлива, непристојна или на друг начин незаконска содржина што 
претставува инвазија на приватноста или угледот на трети лица; 

- Коментарите нема да се користат за застапување или промовирање деловни, обичајни или презентирани 
трговски активности или незаконски активности. 

Со согласување со правилата и условите на користење на Новапарк вие како корисник давате  неотповиклива 
согласност за употреба, репродукција, уредување, овластување на Новапарк,  Макаларм Сервис ДООЕЛ Скопје и 
нивните соработници да ги користат, репродуцираат и уредуваат вашите коментари во која било форма, формати или 
медиуми. 

ПОВРЗУВАЊЕ КОН СОДРЖИНАТА 

Следниве организации/институции можат да се поврзат со веб-страницата/апликацијата Новапарк без претходно 
писмено одобрување: 

- Владини институции и агенции; 
- Пребарувачи; 
- Новинарски, медиумски и/или новински организации; 
- Интернет дистрибутерите на директориуми кои можат да се поврзат Новапарк на ист начин како што се 

поврзани со веб-страниците на другите сродни претпријатија; и 

Овие организации/институции/претпријатија можат да се поврзат со почетната страница на Новапарк, публикациите 
или другите информации застапени на веб-страница/апликацијата сè додека ова поврзување:  

- Не претставува измама на кој било начин;  
- Не подразбира лажно спонзорство или рекламирање на страната што се поврзува; и  
- Се вклопува во контекст на страната за поврзување или бизнис индустријата на Новапарк. 



Застапувачите на непрофитни организации, добротворни центри и добротворни групи за прибирање финансиски 
средства не смеат да се поврзат со Новапарк. 

Новапарк ќе ги разгледа, одобри или одбие другите барања за поврзување од следниве типови: 

- Најчесто познати извори на информации за потрошувачите и / или деловни информации; 
- Страници на здружението dot.com; 
- Здруженија или други групи кои претставуваат добротворни цели; 
- Дистрибутери преку интернет директориум; 
- Интернет портали; 
- Сметководствени, правни и консултантски фирми; и 
- Образовни институции и трговски здруженија. 

Новапарк ќе ги одобри барањата за врски од овие организации доколку:  

- Поврзувањето нема да наштети на Новапарк или кон останатите акредитирани бизниси на Макаларм Сервис 
ДООЕЛ Скопје;  

- Организацијата која се поврзува нема негативни записи архивирани во Новапарк;  
- Користа од видливоста на поврзувањето го компензира отсуството на сопствена содржина од НоваПарк; и  
- Врската е во контекст на општи информации кои не се поврзани со бизнис делокругот на Новапарк или 

Макаларм Сервис ДООЕЛ Скопје. 

Овие организации/институции/претпријатија можат да се поврзат со почетната страница на Новапарк, публикациите 
или другите информации застапени на веб-страница/апликацијата сè додека ова поврзување:  

- Не претставува измама на кој било начин;  
- Не подразбира лажно спонзорство или рекламирање на страната што се поврзува; и  
- Се вклопува во контекст на страната за поврзување или бизнис индустријата на Новапарк. 

Доколку сте една од организациите наведени овде во и сте заинтересирани да се поврзете со нашата веб-
страница/апликација, мора да не известите преку испраќање на е-пошта до НоваПарк или Макаларм Сервис ДООЕЛ 
скопје. Ве молиме, внесете го вашето име, името на вашата организација, податоци за контакт, како и URL-то на вашата 
веб-страница/апликација, список на какви било URL-адреси со кои имате намера да се поврзете на нашата веб-
страница/апликација и URL од нашата веб-страница/апликација на која сакате да прикачите линк. Почекајте 2-3 недели 
за одговор. 

Одобрените организации можат да водат врска до нашата веб-страница/апликација и притоа: 

- Треба да го користат нашето деловно име; или 
- Со употреба на унифициран локатор на ресурси со кој се поврзани; или 
- Со употреба на кој било друг опис на веб-страницата/апликацијата што е поврзан и кој има смисла во рамките 

на контекстот и формата на содржината на страната за поврзување. 

Нема да се дозволи употреба/поврзување на името, логото и трговската марка на Новапарк или други интелектуални 
дела во отсуство на писмен договор или одобрување. 

Новапарк нема да сноси никаква одговорност за какви било содржини што се појавуваат на веб-
страницата/апликацијата која е поврзана.  

ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Ве молиме прочитајте ја Политиката за приватност. 

СОПСТВЕНОСТ НА ПРАВА 

Го задржуваме правото да побараме да ги отстраните сите врски или која било посебна врска до нашата веб-
страница/апликација. Вие се согласувате веднаш да ги отстраните сите линкови до нашата веб-страница/апликација 



на наше барање. Исто така, го задржуваме правото да ги применуваме овие услови и правила за поврзување во секое 
време. Со постојано поврзување на нашата веб-страница, вие се согласувате дека ќе бидете обврзани и да ги следите 
овие правила и услови на користење. 

ОТСТРАНУВАЊЕ ВРСКИ  

Ако најдете било каква врска на нашата веб-страница која е навредлива од која било причина, вие можете слободно 
да контактирате и да не известите во секој момент. Willе ги разгледаме барањата за отстранување на врските, но не 
сме обврзани или така, или да ви одговориме директно. 

Ние не гарантираме дека информациите на оваа веб-страница се точни, не ја гарантираме неговата комплетност или 
точност; ниту ветуваме да обезбедиме веб-страницата да остане достапна или материјалот на веб-страницата да се 
ажурира. 

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ 

Во согласност со важечките законски прописи на Северна Македонија, Новапарк се оградува од било каква 
одговорност во однос на: 

- смрт или лична повреда; 
- измама или погрешно претставување; 
- користење на кој било начин што не е дозволено според важечките законски прописи на Северна Македонија; 

или 

 


