
Достапни услуги за превоз преку Мобилност-Скопје 

Национален Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија Мобилност-Скопје во рамките 

на своите активности има добиено донација од компанијата Космофон, возило Фиат, кое е на 

располагање на членовите на сојузот. За користење на возилото постои правилник кој 

корисниците мора да го почитуваат. 

Врз основа на член 27 од Статутот на Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на 

Македонија – НСТИЛМ, Извршниот одбор на сојузот, на седницата одржана на 05.06.2010г. 

донесе: 

П Р А В И Л Н И К 

За користење на патничко возило „ФИАТ- ДУКАТО“ подарок од Космофон 

  

Чл. 1 

Со овој Правилник се утврдуваат условите и постапката за користење на патничко возило „ФИАТ 

ДУКАТО“ кое Националниот сојуз на телесно инвалидизираните лица на Македонија (во 

натамошниот текст - сојузот) го доби на подарок од „Космофон“. 

Чл. 2 

Возилото ќе се користи за превоз на членовите на сојузот и за обавување на други превози и 

транспорти во функција на остварување на потребите и интересите на сојузот и Здруженијата на 

телесно инвалидизираните лица – членки на сојузот (во натамошниот текст - здруженија). 

Чл. 3 

Инвалидите комбето можат да го користат за следните потреби: 

 Користење на здравствена заштита; 

 Социјална заштита; 

 Присуство на седници на органите на сојузот и здруженијата; 

 Учество на спортски, културно забавни и други манифестации и активности на сојузот и 

здруженијата; 

 Други неопходни потреби; 

Чл. 4 

Телесно инвалидизираните лица – членови на сојузот не плаќаат надомест за превоз со комбето. 

Надоместокот за извршениот превоз го плаќа здружението за чиј член, односно за чии потреби е 

вршен превозот. 
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Чл. 5 

За користење на возилото здружението ги плаќа трошоците за гориво и за надомест на возачот и 

уште 3,00 денари за секој изминат километар. 

Трошоците за гориво и за надомест на возачот здружението ги плаќа непосредно со набавката на 

горивото, односно на возачот, а надоместокот од 3,00 денари за секој изминат километар му се 

задржува од првата наредна распределба на средства (дотација) од сојузот. 

Чл. 6 

Средствата наплатени за користење на возилото се внесуваат на сметката на сојузот и се користат 

за одржување на возилото, регистрација, осигорување, амортизација и друго. 

Чл. 7 

Сојузот со посебен договор ангажира лице кое ќе управува со возилото. 

Возачот покрај тоа што управува со возилото е должен да се грижи за неговото одржување, 

регистрирање, опремување, обезбедување, паркирање и се друго што е сврзано со користење на 

возилото. 

На постојниот возач му се исплатува надомест во висина од 50 денари за секој час работа со 

комбето. 

Кога возачот се упатува на службен пат надвор од Скопје му следува дневница согласно прописите 

за исплатување дневници, а му ја исплатува организацијата за чии потреби е упатен на службен 

пат. 

Во случај на отсутност на постојниот возач, генералниот секретар на сојузот во согласност со 

претседателот на сојузот определува привремен возач на кого му следува надомест како на 

постојниот возач. 

Чл. 8 

Телесно инвалидизираното лице – член на сојузот, превозот со возилото го бара преку 

здружението чии член е, а здружението барањето за превоз на својот член или за свои потреби го 

доставува до генералниот секретар на сојузот, кој издава налог за превозот на возачот. 

Извршениот превоз се евидентира на образецот „извештај за извршен превоз“ во кој се внесуваат 

податоци за времето на користење на превозот, набавено гориво, работни часови и надомест на 

возачот и за изминатите километри. Извештајот за извршениот превоз го потпишува 

претседателот или друго овластено лице на здружението и возачот и се доставува до Генералниот 

секретар на сојузот кој врз основа на тој извештај го задржува надоместокот од 3,00 денари за 

секој изминат километар со возилото од првата наредна распределба на средства што 



здружението ќе ги добие од сојузот. Формата на образецот на „извештај за извршен превоз“ ја 

утврдува извршниот одбор на сојузот. 

Здружението кое не го платило надоместокот за извршениот превоз по негово барање нема да и 

се одобри секое наредно барање за превоз се додека не ги подмири претходните обврски. 

Чл. 9 

Трошоците за извршен превоз за потребите на сојузот се покриваат од средствата на сојузот. 

Чл. 10 

Сите евентуални спорови во врска со примената на овој Правилник, Генералниот секретар на 

сојузот ги решава во договор со Претседателот на сојузот. 

Чл. 11 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето. 

  

Национелен сојуз на телесно 

Инвалидизирани лица на Македонија 

Претседател, 

Миодраг   Игњатовиќ 

 

Информацијата е преземена од официјалната њеб страна на здружението Мобилност-Македонија 

 Линк  www.mobilnost.mk  
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