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Според член 4 од Законот за безбедност во патниот сообраќај („Службен весник на 
Р. Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16, 18/11, 83/18, 191/18, 70/19 и 98/19) и според 
член 27 став 1 точка 6 од Статутот на УЈИЕ, Одборот на Универзитетот, на состанокот 
одржан на 9.9.2019 година одобри следниов: 

 

Правилник на сообраќајот на Кампусот на Универзитетот 

I. Предмет на уредување 

Член 1 
 Со овој Правилник се уредува сообраќајот на Кампусот на УЈИЕ. 

II. Форма на контролирање на сообраќајот на Кампусот 

Член 2 
Максималната дозволена брзина во кампусот на УЈИЕ е 20 км / ч. 

Член 3 
 Паркингот е поделен на паркинзи за универзитетски кадар, за студенти и за 
посетители. Студентите можат да бидат паркирани само на определениот 
паркинг-простори за студентите.  

 Во делот покриен со фотоволтаични панели може да се паркираат лица кои 
месечно вршат плаќање според нормативните акти на Универзитетот. 

Член 4 
 Влезот на возилата во одредени пешачки области не е дозволен освен во случај 
на испорака или на вонредна состојба. 

 Снабдувањето со возила до рестораните и до другите комерцијални единици ќе 
се врши од 17:00 до 09:00 часот, но само на асфалтираниот дел, додека за 
другиот дел може да се врши само со претходна дозвола од Универзитетот. 

Член 5 
Универзитетската служба за безбедност го спроведува овој Правилник. 

III. Санкции 

Член 6 
Секое кршење на овој Правилник ќе биде забележано од службата за обезбедување 

која може да даде усни и писмени опомени. Повторните прекршоци се пријавуваат во 
Канцеларијата за човечки ресурси, кои можат да наметнат одредена казна во пари и / 
или да покренат дисциплинска постапка. 

Член 7 
Во случај на повторување на непочитување на овој Правилник, службата за 

безбедност ќе го блокира возилото со посебни блокатори и возилото може да биде 
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одблокирано само по плаќање на паричната казна одредена според нормативните акти 
на Универзитетот. 

IV. Завршни одредби 

Член 8 
Овој Правилник влегува во сила на 01.10.2019 година. 
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