У Г О В О Р
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта »ПАРКИНГ СЕРВИС« Београд, ул.
Краљице Марије бр. 7, кога заступа директор Андрија Чупковић, спец.струк.менаџ.саобр., ПИБ –
100214228, МБ – 07046383, Текући рачун: 325-9500700036027-75 код OTП банка Србија а.д. Нови
Сад (у даљем тексту: Предузеће)
и
2. _________________________________________ из ____________________, Ул. ______________
/презиме, име оца, име /
бр. ______, ЈМБГ: _______________________, ЛК________ МУП_________, власник/корисник
возила марке _________________, рег.ознака______________, бр. телефона: фиксни _________
, посао: _____________, моб._______________ (у даљем тексту: Корисник апликације)
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобни односи између Предузећа и Корисника апликације у вези
куповине паркинг карте електронским путем и начина плаћања услуга паркирања по основу коришћења
интернет апликације „СТАРТ-СТОП“ на Општим и Посебним „СМС“ паркиралиштима под наплатом на
територији града Београда којима управља Предузеће, у свему у складу са Општим условима Предузећа
који су обавезујући за Корисника апликације и чине саставни део Уговора.
Предузеће задржава право измене Општих услова, а уколико Корисник апликације не прихвати
измењене услове, Уговор се раскида.
Члан 2.
Корисник апликације је власник путничког моторног возила марке __________, рег.ознака
______________, односно корисник наведеног возила уписан у саобраћајну дозволу, коме је власник
возила дао писану сагласност за закључење овог Уговора.
Кориснику апликације се омогућава коришћење услуге паркирања на Општим и Посебним „СМС“
паркиралиштима, према изабраном временском интервалу коришћења у оквиру сатне паркинг карте, и
плаћање цене паркирања према времену коришћења паркиралишта, по ,,минутима“ коришћења у
оквиру прописане цене сатне паркинг карте, а до прописаног максимално дозвољеног времена
задржавања на општем паркиралишту.
У случају да Корисник апликације не поступа на начин утврђен Општим условима и Уговором,
Предузеће има право да му ускрати коришћење ове апликације и раскине Уговор. Корисник апликације
стиче могућност на поновни приступ апликацији на његов захтев, када измири све доспеле обавезе
према Предузећу и о томе достави доказ.
Члан 3.
Предузеће се обавезује да Кориснику апликације омогући приступ интернет апликацији “Старт-стоп” у
складу са Општим условима Предузећа помоћу корисничког имена и лозинке који се додељују
кориснику, а коју је Корисник апликације у обавези да промени приликом прве регистрације односно
приступа апликацији. У противном, Предузеће не одговара за евентуалну злоупотребу приступа
апликацији „СТАРТ-СТОП“.
Члан 4.
Корисник апликације плаћа услугу паркирања по протеку месеца у којем је услугу користио, у складу са
важећим Ценовником за сатну паркинг карту, а према коначном збиру аплицираног времена
паркирања, исказаног у минутима коришћења, као обрачунској јединици у оквиру прописане цене
сатне паркинг карте за одговарајућу категорију паркиралишта.
Обрачун и става 1. формира се према укупно утрошеним минутима паркирања који се сабирају за сваку
категорију паркиралишта понаособ, а након тога се обавља заокруживање на први већи цео сат.
На основу овако сачињеног обрачуна, а у складу са важећим Ценовником Предузећа, услуга се
фактурише Kориснику апликације 10-ог у текућем месецу за претходни месец. У случају неизмирења
обавеза о року доспелости на рачуну, Предузеће има право на наплату законске затезне камате на
износ доспелих потраживања, као и право на раскид Уговора и наплату потраживања принудним путем.

Члан 5.
Потписивањем овог Уговора, Корисник апликације изјављује да је упознат и сагласан са одредбама
Општих услова које прихвата у потпуности, као и да је сагласан да се његови лични подаци могу
обрађивати од стране Предузећа у складу са Законом о заштити података о личности и користити у
сврхе за које су дата.
Члан 6.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача, а закључује се на период од 12
месеци.
Члан 7.
Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, у следећим случајевима:
 Споразумом уговорних страна у писаној форми
 Једностраним раскидом од стране Корисника апликације, писаним путем без навођења разлога, са
отказним роком од 8 (осам) дана и обавезом да до истека отказног рока измири сва доспела
потраживања из Уговора
 Једностраним раскидом од стране Предузећа без отказног рока, уколико је престао правни основ по
коме је Корисник апликације власник возила, односно корисник возила уписан у саобараћајну
дозволу, уколико не пријави промене које су битне за уговорни однос и уколико су наступиле
објективне околности због којих није могуће даље коришћење апликације на начин и под условима
утврђеним Општим условима и Уговором, у ком случају се уговор сматра расинутим даном
достављања Кориснику апликације, писаног обавештења о раскиду на адресу из Уговора
 Једностраним раскидом од стране Предузећа, када о року доспелости на испостављеном рачуну,
Корисник апликације не плати услугу паркирања, као и случају када у периоду важења Уговора
направи дуговање према Предузећу за неплаћене услуге паркирања по основу доспелих ,,налога за
плаћање дневне паркинг карте” издатих за возило чији је власник, односно корисник (уписан у
саобраћајну дозволу) и исте не измири о року доспелости. Овом кориснику се одмах обуставља
приступ апликацији без претходног писаног обавештења, а уколико у накнадном року од три дана,
не измири све доспеле обавезе према Предузећу, уговор се аутоматски раскида и престаје да важи
првог наредног дана по истеку тог рока, без посебног писаног упозорења и обавештења Кориснику
апликације, јер се обуставом приступа апликацији, сматра да је корисник обавештен о постојању
дуговања и опоменут да је дужан да измири сва доспела потраживања Предузећа, као услов за
даље коришћење апликације.
Члан 8.
На све што није изричито регулисано одредбама овог Уговора примењиваће се одредбе Општих услова
Предузећа који су саставни део Уговора и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима .
Члан 9.
У случају спора по овом Уговору, странке уговарају стварну и месну надлежност суда у Београду.
Члан 10.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Предузеће задржава 3 (три) примерка, а
Корисник апликације 1 (један) примерак.

КОРИСНИК АПЛИКАЦИЈЕ
__________________________
/презиме и име/
__________________________
/својеручни потпис/

М.П.

За ЈКП »Паркинг сервис« Београд
По овлашћењу
_______________________________
/презиме и име/
________________________________
/својеручни потпис/
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