
1. ПКС Повластена карта за станари на општина Радовиш 
2. ПКССЛ Повластена карта за станари кој користат службено возило за приватни цели 
3. ПКРП Повластена карта за резервирано паркинг место 
4. МПКПФ Месечна паркинг карта за правни и физички лица кој не се станари 
5. МПКП Месечна паркинг карта за правни лица кој не се станари 
6. МПКВ Месечна паркинг карта за вработени 
7. ГПК Гостинска паркинг карта 
8. ГПКИ Годишна паркинг карта за инвалиди 
 

 

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА 

Име и презиме/Назив на правен 
субјект ____________________________________________________________________________ 
(да се пополнат двете доколку се работи за категорија „вработен кај правен субјект”) 

Адреса од л.к./ Седиште на прaвен субјект ________________________________________________________________ 

Контакт телефон/ телефакс/ e-пошта/ ембс _____________________________________________________________ 

Лице за контакт и потписник _______________________________________________________________________________ 
(доколку барателот е правен субјект) 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРВО ВОЗИЛО: 
Регистарска ознака: ______________________________ Марка на возило: __________________________________________ 
Адреса од сообраќајна дозвола: ________________________________________________________________________________ 

ПОДАТОЦИ ЗА ВТОРО ВОЗИЛО: 
Регистарска ознака: _____________________________ Марка на возило: ___________________________________________ 
Адреса од сообраќајна дозвола: ________________________________________________________________________________ 

СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОВА БАРАЊЕ ПОТВРДУВАМ ДЕКА: 
се согласувам моите лични податоци на ова барање да бидат регистрирани, зачувани и обработувани согласно Законот за заштита на лични 

податоци (Службен Весник на РСМ број 42/20 и 294/21; член 10 42/20 и 294/21) заради извршување на договорот се до наплатата на долгот. 
Личните податоци можат да бидат откриени на надлежни институции, правни застапници на ЈП Плаваја Радовиш заради наплата на долг. 
Имате право на пристап и исправка на личните податоци. Доколку договорот се обнови односно 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; 
се согласувам Претпријатието да ме контактира при промовирање на своите услуги. 
 
ДОКУМЕНТИ ДОСТАВЕНИ ВО ПРИЛОГ 

 

 
 
Датум _____,_____20_____ година      Потпис на барател: 

____________________________________________ 
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                                                                            Б А Р А Њ Е 
              ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГА- ПАРКИРАЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА - ЗОНА________________________ 
                                                     За категорија на повластена паркинг карта   
                                                                                                                (Да се заокружии )  

  

ПОДАТОЦИ ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА 

ЗАБEЛЕШКА 


