
 
 

бул.Гоце Делчев бр.14, 1000 Скопје  
+389 2 3212488; +389 2 3212489;  

факс +389 2 3212578; 
електронска адреса: info@poc.mk 

www.poc.mk 

 

  1 

 

ЦЕНОВНИК 

НА УСЛУГИТЕ ЗА  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА  

НЕПРОПИСНО ЗАПРЕНИ ИЛИ ПАРКИРАНИ ВОЗИЛА,  

ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА И ПРИКОЛКИ И НИВНО ЧУВАЊЕ 

 
 

 

Вид на услуга 

Висина на 

надоместок 

во денари 

Преместување на моторни возила со вкупна маса до 2.500 килограми  

во  депо на Пајак служба 

2.500,00 

Преместување на моторни возила со вкупна маса над 2.500 килограми  

во депо на Пајак служба 

3.500,00 

Отпочнување на преместување на возило со вкупна маса до 2.500 

килограми-доаѓање на Пајак возило                   

1.500,00 

Отпочнување на преместување на возило со вкупна маса над 2.500 

килограми-доаѓање на Пајак возило          

2.000,00 

Преместување на камп и други приколки во депо на пајак служба 3.000,00 

Преместување на неисправно, напуштено или оштетено возило во 

сообраќајна незгода по налог на сообраќајна полиција, друг овластен 

работник или сопственик на возило 

 

4.000,00 

Преместување на неисправно или оштетено возило по налог на 

сообраќајна полиција, друг овластен работник или сопственик на возило 

, со транспорт до 10 km 

 
                * доплата за секој изминат километар над 10 км 

 

 

2.000,00 

 

80,00  

Преместување возило по барање на Извршител, со транспорт до 10 km   

 
                * доплата за секој изминат километар над 10 км 

 

4.000,00 

 
80,00 

Преместување возило на лице место по повик на трети лица, за секое 

возило до десет возила 

 

За секое наредно возило (над десеттото возило) 

1.000,00 

 

 

800,00 

Преместување и пренос на земјоделски машини со или без приклучни 

орудија и други работни машини по налог на сообраќајна полиција или  

Комунален инспектор    

 

3.000,00 

Надомест за сместување во депо на Пајак служба на возила, камп и други 60,00 
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приколки, два часа по отстранување, за секој изминат час  до 24 часа 

Чување на возила, камп и други приколки, по  ден во депо на Пајак 

служба 

300,00 

Чување на камп или други приколки месечно во депо на Пајак служба

         

6.000,00 

Преместување на возило запрено или паркирано на  означено и 

резервирано паркинг место за инвалиди 

6.000,00 

Отпочнување на преместување на возило запрено или паркирано на 

означено и резервирано паркинг место за инвалиди-доаѓање на пајак 

возило 

3.000,00 

Чување на автобуси, камиони, по ден во  депо на Пајак служба 2.000,00 

Преместување на возило од депо на Пајак служба до отпад за старо 

железо   

1.500,00 

Нарачано дежурство или задржување на специјално возило Пајак, за 

секој изминат час   

2.500,00 

Подигање на возило од зелена површина по налог на сообраќајна 

полиција или комунален инспектор           

3.500,00 
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