
Врз основа на член 27 став 1 алинеи 4 и 5, и член 45 од Статутот на Националниот сојуз на 
лицата со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија, Управниот одбор на 
Мобилност Македонија, на седницата одржана на 05.03.2011 година донесе:

ПРАВИЛНИК

за начинот и условите на користење на апартманите за опоравок и рехабилитација на
членовите

Член 1

Со овој Правилник се регулираат начинот и условите на користење на апартманите за 
опоравок и рехабилитација, сопственост на Мобилност Македонија, кои се наоѓаат во 
населбата “Охридати” во Охрид од страна на членовите на Мобилност Македонија.

Член 2

Бројот на членовите, времетраењето и распоредот на користење на апартманите се утврдува 
со Одлука на Управниот одбор на Мобилност Македонија.

Член 3

Право на користење на апартманите имаат само редовните членови на Мобилност 
Македонија и нивните придружници.

Правото, времетраењето и распоредот на користење на апартманот бр.8 се регулира со 
посебна Одлука на Управниот одбор на Мобилност Македонија.

Член 4

Право на придружник имаат само членовите кои поради тежината на инвалидитетот не можат 
сами да се хранат, да се облекуваат, да одржуваат хигиена и самостојно да се движат, како и 
помлади малолетници до 16 години.

Согласно овие критериуми одлука за придружник донесува матичното Здружение.

За редовен член на здружението кој нема право на придружник, здружението може да донесе 
одлука и да му дозволи право на придружник, но без надоместок на средства од сојузот.

Член 5

Здружението е должно да објави оглас за користење на апартманите на огласна табла и во 
средствата за јавно информирање, а по можност и во списанието “Феникс” и на ВЕБ 
страницата на Мобилност Македонија и да ги повика членовите во рок од 15 дена од 
објавувањето да поднесат молба за користење на правото.

Се задолжуваат здруженијата огласите да ги објават на 01 април во тековната година.



Комисијата на Здружението во рок од 3 дена по завршувањето на огласот донесува одлука за 
користење на правото со правна поука дека незадоволните членови во рок од 5 дена можат да 
поднесат приговор до Управниот одбор на матичното здружение.

Член 6

Предност за користење на опоравок и рехабилитација имаат редовни членови на здруженијата 
кои не користеле право на опоравок и рехабилитација.

Членот што го искористил правото минатата година може да го користи и во тековната година 
доколку и покрај транспарентмо објавениот оглас, има недоволен број на молби од членови, 
кои ова право не го користеле или се откажал некој од членовите на кој му било одобрено 
користење на одмор. Во овој случај предност за користење на одморот имат оние членови кои 
како активни и заслужни со посебна одлука на Управниот одбор на здружението биле 
прогласени како такви. Оваа одлука се носи на почетокот на тековната година, а за активност и 
заслуги во изминатата година и не може да се менува во текот на годината.

Одредбите од став 1 и 2 од овој член се однесуваат и на членовите на Мобилност Охрид и 
Мобилност Струга, кои наместо апартманите во Охрид користат право на опоравок и 
рехабилитација во бањски центри во РМ, со посебна одлука на Управниот одбор на 
Мобилност Македонија.

Член 7

На членовите и на нивните придружници ќе им се исплати надомест за превоз во висина на 
автобуска карта од местото на живеење до Охрид, како и надомест за исхрана доколку таква 
Одлука биде донесена од страна на Управниот одбор на Мобилност Македонија.

Надоместоците од став 1 на овој член не важат за придружниците од став 3 на член 4.

Исплатата на надоместоците од став 1 на овој член ќе се врши преку здруженијата.

Член 8

Доколку членот или неговиот придружник го прекинат одморот пред истекот на смената, 
должни се за неискоритените денови на одмор да ги вратат примените средства за исхрана на 
Мобилност Македонија преку матичното здружение.

Домаќинот е должен за предвременото напуштање и задоцнето пристигнување на 
апартманите од страна на членовите на кои им е одобрено користењето да го извести 
Генералниот секретар на Мобилност Македонија и по можност матичното здружение.

Член 9

Апартманите се користат врз основа на претходно добиена, заверена и потпишана упатница од 
Мобилност Македонија.

Упатница се издава на секое лице кое ќе престојува во апартманите без оглед на тоа дали е 
член, придружник или се малолетни деца на корисникот на правото.



Во апартманите може да престојуваат само лицата за кои има издадено упатници.

Упатница на која има преправано име или други податоци, или која не е оверена со печат и 
потпис од Мобилност Македонија, ќе се смета за невалидна.

Членот на кој му е издадена упатница со истата се пријавува кај домаќинот на апартманите во 
период од 10-14 часот во приемниот ден.

Член 10

Секој корисник е должен да се придржува кон куќниот ред за користење на апартманите, 
домаќински да се грижи за опремата и инвентарот во апартманите.

Уништување, оштетување или евентуална штета на апартманот, опремата и инвентарот 
веднаш да ја пријави на домаќинот.

Член 11

Доколку поради несовесно и несоодветно користење на апартманот од страна на членот или 
неговиот придружник, со кое е направено оштетување или уништување на опремата или 
инвентарот, домаќинот ќе ја отклони штетата и за тоа ќе го извести Мобилност Македонија, а 
износот на штетата ќе му биде задржан на матичното здружение од каде потекнува 
причинителот на штетата и тоа од средствата за редовна активност на здружението кои 
периодично се исплатуваат од Мобилност Македонија.

Член 12

Надзор на користењето на апартманите врши домаќинот што го именува Управниот одбор на 
Мобилност Македонија. Домаќинот ги прима корисниците ги задолжува со клучеви, опрема и 
инвентар, ги испраќа корисниците и ги раздолжува.

Домаќинот врши надзор дали во апартманите претстојуваат лица со соодветна упатница, дали 
се користат наменски, контролира дали е сторена некаква штета, се грижи за одржување на 
апартманите во текот на целата година, се грижи за заштита од провала и врши и други работи 
поврзани со користење и одржување на апартманите.

За секоја утврдена неправилност го известува генералниот секретар на Мобилност Македонија 
и во договор со него се превземаат соодветни мерки предвидени со актите на Мобилност 
Македонија.

Член 13

На домаќинот му се исплатува надомест за вршењето на функцијата во висина што се утврдува 
со посебна Одлука на Управниот одбор на Мобилност Македонија.

Член 14

Непочитувањето и неправилното применување на овој Правилник ќе биде санкционирано 
согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на Мобилност Македонија.



Член 15

Надзорниот одбор на Мобилност Македонија има право и должност да врши контрола за 
правилно спроведување на одредбите од овој Правилник.

Член 16

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува 31 март 2011 
година.

Национален сојуз на лица со

телесен инвалидитет на Македонија -

Мобилност Македонија

Претседател,

Бранимир Јовановски


