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762. 
Врз основа на членот 31 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за железниците (“Службен 
весник на Република Македонија” број 24/2007), Зако-
нодавно-правната комисија на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 26 април 2007 
година, го утврди пречистениот текст на Законот за же-
лезниците. 

Пречистениот текст на Законот за железниците ги 
опфаќа: Законот за железниците (“Службен весник на 
Република Македонија” број 64/2005) и Законот за из-
менување и дополнување на Законот за железниците 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
24/2007) во кои е означено времето на нивното влегу-
вање во сила.  
 
     Бр.10-1039/2                     Претседател 
26 април 2007 година   на Законодавно-правната комисија  
           Скопје                на Собранието на Република 

                                                  Македонија, 
                                Благородна Дулиќ. с.р. 
 

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 
(Пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува организацијата на желез-
ничкиот систем, начинот и условите за извршување на 
железничкиот превоз, статусот на железничката инфра-
структура, управувањето, изградбата, реконструкција-
та, ремонтот, одржувањето и заштитата на железничка-
та инфраструктура, пристапот до неа,  финансирањето 
и  условите за вршење на услуги од јавен интерес.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. “Објава на  мрежа” е детален приказ на распо-
ложливата железничка инфраструктура наменет за же-
лезничките превозници  што содржи општи правила, 
рокови, постапки и критериуми во врска со одредува-
њето на надоместокот за користење на железничката 
инфраструктура и критериуми за распределба на капа-
цитетите, како и други информации за условите за при-
стап на железничката инфраструктура; 

2. “Влечно возило” е железничко возило со сопс-
твен погон (дизел локомотиви, електрични локомоти-
ви, парни локомотиви, моторни коли и моторни возила 
за посебни намени); 

3. “Влечено возило” е железничко возило наменето 
за превоз на патници, багаж или стока (патнички то-
варни коли, приколки); 

4. “Воз” е прописно составена и заквачена низа на же-
лезнички патнички и товарни вагони со едно влечно вози-
ло или со повеќе  влечни возила со сопствен погон, само 
влечно возило со сопствен погон  и само моторни коли; 

5. “Воздушен пружен простор” е простор над 
пружниот појас во висина од 12, односно 14 метра  при 
премин на далновод со напон поголем од 220 КВ, сме-
тајќи од горниот раб на шината;  

 Резолуции на Советот за безбедност 
на Обединетите нации со кои се 
воведува, изменува или укинува 
режим на санкции против држави, 

ентитети или поединци 
  2. Резолуција 1747 (2007) усвоена од 

страна на Советот за безбедност на 
ОН на неговата 5647 седница на 24 
март 2007 година................................... 1-12

 Огласен дел........................................... 1-96
 

 
6. “Возен ред” е акт на управителот на железничка-

та инфраструктура со кој се утврдува планираниот соо-
браќај на возовите за јавен превоз на патници и стока, 
како и превозот за сопствени потреби на железничката 
инфраструктура; 

7. “Дозвола за јавен превоз” е јавна исправа изда-
дена од надлежен орган, со која на правно лице му се 
утврдува статус на железнички превозник со право на 
извршување на сите или одделни видови на превоз; 

8. “Дозвола за управување со железничката ин-
фраструктура” е јавна исправа издадена од надлежен 
орган, со која на правното лице му се потврдува  дека 
ги исполнува пропишаните услови за управување со 
железничката инфраструктура; 

9. “Железнички систем” го сочинуваат железнич-
киот превоз и железничката    инфраструктура; 

10. “Железнички превоз” е дејност што опфаќа 
превоз на патници и стока и/или влеча на возови; 

11. “Железничка инфраструктура” е единствен 
техничко технолошки систем од железничките пруги со 
горен и долен строј, објектите на пругите, железничките 
станици, објектите на електричната влеча на возовите, 
сигнално-сигурносните системи, телекомуникационите 
и информационите системи во железничкиот сообраќај, 
зградите, депоата и други градежни објекти на желез-
ничките станици кои се во функција на организирање, 
регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на 
инфраструктурата, земјиштето кое функционално и при-
паѓа на пругата, службените места и објектите; 

12. “Железничка пруга” е сувоземна шинска соо-
браќајница по која се одвива превоз на патници и стока 
со железнички возила; 

13. “Железничка станица” е службено место на 
железничка пруга од кое се регулира сообраќајот на 
спротивни и последователни возови и во кое се врши 
влегување и излегување на патници, како и натовар и 
истовар на стока; 

14. “Железнички пружен појас” е земјен појас од 
двете страни на и под трупот на пругата определен со 
инвестиционо техничка и експроприациона документа-
ција, во широчина од по 1,0 метар од двете страни, 
сметано од долниот раб  на земјиниот труп на пругата; 

15. “Железничка мрежа” е севкупна железничка 
инфраструктура со која управува управителот на ин-
фраструктурата; 

16. “Железничко возило” е возило наменето за 
движење по железничка пруга (локомотива, моторна 
кола, патнички и товарни коли, како и железнички во-
зила за посебни намени); 

17. “Заштитен појас на железничка пруга” е за-
мислен земјишен појас од двете страни на пругата, ши-
рок по 200 метра, сметајќи од краевите на пружниот 
појас;  

18. “Инфраструктурен капацитет” е вкупниот 
број на траси на возови, што го овозможува железнич-
ката инфраструктура, кои се користат врз основа на во-
зен ред; 

19. “Индустриска железница” е железница со која 
правното лице во областа на сообраќајот, индустријата, 
рударството, шумарството и во други области на сто-
панството превезува лица и стока за сопствени потреби; 



11 мај 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 3 

20. “Индустриски колосек” е железнички колосек 
кој се приклучува на железничката инфраструктура и 
служи за доставување и отпремање на стока за сопстве-
никот, односно на носителот на правото на користење 
на тој колосек; 

21. “Јавен превоз” е превоз на патници и/или стока 
достапен за секој под еднакви услови, што се врши врз 
основа на  договор меѓу превозникот и корисникот на 
услуги; 

22. “Маса на возилото по должински метар” е ма-
сата на празно или на натоварено железничко возило, 
поделена со должината на возилото во метри, мерена 
од челото до челото на незбиените одбивници (одбив-
ни уреди), односно автоматски спојки искажана во КН 
по должен метар;  

23. “Манипулативна пруга” е дел од железничка-
та инфраструктура, која служи за превоз на стока по 
потреба и без утврден ред на возење; 

24. “Меѓународна групација” е секоја асоцијација 
од најмалку две железнички претпријатија основани во 
најмалку две држави со цел за давање на меѓународни 
железнички услуги; 

25. “Несреќа” е непосакуван или ненамерен или 
ненадеен настан или посебна редица такви настани кои 
имаат штетни последици. Несреќите се делат на след-
ниве категории: судир, лизгање од шини, несреќи на 
патни премини, несреќи на лица предизвикани од же-
лезнички возен парк во движење, пожари и друго; 

26. “Осно оптоварување” е масата на празно или 
на натоварено железничко возило изразена во КН поде-
лено со бројот на оските на возилото; 

27. “Одржување на железничка инфраструкту-
ра” е збир од сите дејствија на тековна и инвестициона 
поправка на железничката инфраструктура; 

28. “Железнички превозник” е домашно и стран-
ско правно лице чија што основна дејност е давање 
транспортни услуги на патници и/или стока по пат на 
железница и кое има дозвола за јавен превоз и решение 
за безбедност; 

29. “Превоз за сопствени потреби” е превоз на 
патници и/или стока во железничкиот сообраќај кој се 
врши за потребите на управител на инфраструктура 
или за потребите на железничкиот провозник; 

30. “Патен премин” е место на вкрстосување на 
железничката пруга со пат во исто ниво; 

31. “Реконструкција на железничка пруга, објект 
на пруга, постројка и уреди на железничко возило” 
е преправка со која се менуваат нејзините основни кон-
структивни и технички карактеристики; 

32. “Ремонт на железничка пруга” е комплетна за-
мена на горниот строј на пругата (шини, колосечен 
прибор, прагови, свртници, решетање и дополна на за-
сторот), санација на долниот строј и елементи на долен 
строј на  постројните железнички пруги; 

33. “Решение за безбедност” е јавна исправа со ко-
ја се утврдува дека одредено правно лице (Железнички 
превозник) ги исполнува пропишаните услови за без-
бедно извршување на железничкиот сообраќај; 

34. “Решение за безбедност за управување со же-
лезничката инфраструктура” е јавна исправа издаде-
на од надлежен орган со која се утврдува дека одреде-
но правно лице ги исполнува пропишаните безбеднос-
ни услови за управување на железничката инфрастру-
ктура; 

35. “Службено место на пруга” е место од кое се 
регулира железничкиот сообраќај (железнички стани-
ци, крстосници, сообраќајни отпремишта, товаришта 
распатници, места за премин од двоколосечна на едно-
колосечна пруга и стојалишта); 

36. “Траса” е план на сообраќај на воз меѓу две 
службени места, во предвидено време и под точно 
утврдени техничко-технолошки услови на железничка-
та инфраструктура;  

37. “Управител на инфраструктура” е јавно или 
друго правно лице овластено за управување и одржува-
ње со железничката инфраструктура; 

38. “Внатрешен јавен превоз” е превоз што се вр-
ши на територијата на Република Македонија; 

39. “Меѓународен јавен превоз” е превоз што се 
врши на територијата на повеќе држави и  

40. “Комбиниран превоз” е превоз во кој учеству-
ваат најмалку два вида на сообраќај со цел за давање на 
комплетна превозна услуга (“од врата до врата”).  

 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 3 

(1) Железничкиот систем во Република Македонија 
утврден со овој закон се темели врз начелото на одво-
јување на железничкиот превоз од железничката ин-
фраструктура. 

(2) Железничката инфраструктура како добро од 
општ интерес за Републиката е сопственост на Репуб-
лика Македонија и на неа не можат да се стекнуваат 
имотни права. 

(3) Управувањето, изградбата, реконструкцијата, 
ремонтот, одржувањето, заштитата на железничката 
инфраструктура, организирањето и регулирањето на 
железничкиот сообраќај и раководењето со системите 
за регулирање и безбедност, како дејности од јавен  ин-
терес ги врши Јавното претпријатие за железничка ин-
фраструктура или  друго правно лице на начин и под 
услови утврдени со овој закон  (во натамошниот текст: 
управител на инфраструктура). 

 
III. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ 

 
Член 4 

(1) Превозот на патници и стока во железничкиот 
сообраќај може да се врши како јавен превоз или пре-
воз за сопствени потреби, под услови и начин утврдени 
со овој и друг закон.   

(2) Јавниот железнички превоз може да биде  меѓу-
народен или внатрешен превоз и  комбиниран превоз 
на стока и се извршува според пазарни услови и врз ос-
нова на договор за превоз, освен ако со овој закон пои-
наку не е определено. 

(3) Јавниот железнички превоз на патници може да 
се врши како:  

- градски превоз - за  подрачје на градот; 
- приградски превоз - за пошироко подрачје на градот;  
- регионален превоз - за  подрачја на повеќе општи-

ни и 
- меѓународен превоз - за подрачје на повеќе држави.  
 

Член 4-а 
(1) Комбиниран превоз на стока е превоз со кој сто-

ката се превезува со контејнери со минимална должина 
од 6 метра, товарно возило, товарно возило со прикол-
ка, влекач со полуприколка со или без влечно возило 
или разменлив транспортен сад по железница и каде 
испораката на стоката од интермодалните транспортни 
единици каде што се врши утовар или истовар до најб-
лискиот карго центар-стоково транспортен центар или 
РО-РО пристаниште се изведува по патен сообраќај. 

(2) Начинот на кој се врши комбинираниот превоз, 
растојание до кое се врши комбинираниот превоз, до-
кументите кои мора да ги поседува превозникот, ќе се 
регулира со друг закон.  

 
Член 5 

(1) Железнички превозник (во натамошниот текст: 
превозник) може да биде секое домашно и странско 
правно лице кое има дозвола за јавен превоз и решение 
за безбедност. 

(2) Превозник, во смисла на овој закон, се смета и 
меѓународна групација. 
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(3) Превозникот при извршувањето на железничкиот 
сообраќај е должен да ги почитува договорите што се 
применуваат во меѓународен железнички сообраќај, а кон 
кои пристапила Република Македонија, како и соодветни-
те одредби од царинските  и даночните прописи.  

 
1. Дозвола за јавен превоз 

 
Член 6 

(1) Јавен превоз на патници и стока се врши врз ос-
нова на дозвола за јавен превоз.  

(2) Дозвола за јавен превоз (во натамошниот текст: 
дозвола) на писмено барање на домашно правно лице 
издава Министерството за транспорт и врски. За изда-
дените дозволи Министерството за транспорт и врски 
води регистар. 

(3)  За добивање на дозволата од ставот (1)  на овој 
член, правното лице мора да ги исполнува следните ус-
лови: 

1. Седиштето на правното лице мора да е на терито-
рија на Република Македонија; 

2. Да е регистрирано за вршење на дејноста во же-
лезничкиот превоз (со или без влеча на возови или са-
мо за влеча на возови);  

3. Ако не е во тек стечајна постапка; 
4. Одговорното лице или член на органот на упра-

вување на правното лице не е правосилно осудено за 
кривично дело во јавните финансии, платниот промет и 
стопанството; кривично дело против општата сигур-
ност на луѓето и имотот, кривични дела против работ-
ните односи, избегнување на царински надзор и непла-
ќање на царина и други давачки кои се плаќаат во ца-
ринската постапка во случаи кога превозникот бара 
дозвола за меѓународен превоз на стока која подлежи 
на царинска постапка, додека траат последиците од 
пресудата или казна односно прекршочна санкција од 
траење од една или повеќе години; 

5. Финансиски да е способен, односно  своите се-
гашни и идни обврски, под нормални услови на работе-
ње да може да ги исполнува  во  период од 12 месеца, 
што се докажува со документ за економската и  финан-
сиската способност издаден од Централниот регистар 
на Република Македонија;  

6. Во работен однос да има стручни работници кои 
можат да обезбедат висок степен на сигурен превоз со 
најмалку двајца работници по воз;   

7. Да располага со квалитетен возен парк и друга 
соодветна техничка опременост согласно со пропиша-
ни стандарди и    

8. Да е осигуран во осигурително друштво и да при-
ложи писмен доказ дека е способен да ја надомести 
евентуалната штета настаната по однос на одговорност 
во вршењето на дејноста, да може да гарантира покри-
вање на штета во случај на несреќа во однос на патни-
ците, багажот, товарот, поштенските пратки, трети ли-
ца и околина во согласност со закон и други прописи и 
со меѓународни договори кои ја обврзуваат Република 
Македонија.  

(4) На секое правно лице кое поднело барање и кое 
ги исполнува условите од став (3) на овој член ќе му се 
издаде дозвола. За издадената дозвола се плаќа надоме-
сток.  

(5) Дозволата од ставот (1) на овој член не е дово-
лен услов за превозникот да има право на пристап на 
железничка инфраструктура. 

 (6) Превозникот мора во секое време да ги исполнува 
условите од ставот (3) на овој член, освен во случаите на 
член 8 став (1) и членот 10 став (3) од овој закон.   

(7) Начинот на издавање и одземање на дозволата, 
формата и содржината на образецот на дозволата, фор-
мата, содржината и начинот на водење на регистарот за 
издадени и одземени дозволи, како и висината на надо-
местокот за издавање на дозволата ги пропишува ми-
нистерот за транспорт и врски.  

Член 7 
(1) Дозволата се издава со рок на важење од 5 годи-

ни со можност за продолжување на важноста најдолго 
до 20 години. 

(2) Во случај на продолжување на важноста на доз-
волата согласно со став (1) на овој член, превозникот 
мора да докаже дека и понатаму ги исполнува условите 
од членот 6 став (3) на овој закон. 

(3) За промените во однос на важноста на дозвола-
та, Министерството за транспорт и врски е должно вед-
наш писмено да ги извести сите држави со кои Репуб-
лика Македонија има склучено меѓународен договор за 
меѓусебно признавање на дозволи. 

 
Член 8 

(1) Ако се утврди дека превозникот не ги исполнува 
условите од членот 6 став (3), точка 5 на овој закон, 
под услов да не е загрозена безбедноста на железнич-
киот превоз, Министерството за транспорт и врски ќе 
донесе решение се кое ќе му нареди на превозникот да 
ги отстрани утврдените недостатоци во рок кој не мо-
же да биде подолг од 6 месеца од денот на приемот на 
решението. 

 (2) Дозволата се одзема трајно, ако: 
1) превозникот престане да ги исполнува било кој 

од  условите од членот 6 став (3), освен условот од чле-
нот 6 став (3) точка 5 на овој закон и  

2) превозникот во рокот од ставот (1) на овој член 
не ги отстрани недостатоците во поглед на финанси-
ската способност согласно со ставот (1) на овој член. 

 
Член 9 

(1) Ако превозникот не започне со дејноста за која 
добил дозвола во рок од 6 месеца од денот на издава-
њето на дозволата, или започнал, а не ја врши дејноста 
подолго од 6 месеца, Министерството за траснпорт и 
врски  му ја одзема дозволата со решение.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член на писме-
но барање  на превозникот, Министерството за транс-
порт и врски може да одобри прекин на дејноста за 
период подолг од 6 месеца, ако тоа стане неопходно со 
оглед на околностите и спецификите на  превозот  кој 
го извршува превозникот. 

(3) Ако превозник чијашто дозвола била одземена 
согласно со ставот (1) на овој член, поднесе ново бара-
ње и докаже дека ги исполнува пропишаните услови, 
на превозникот може да му се издаде нова дозвола. 

 
Член 10 

(1) Превозникот е должен во рок од 30 дена да ги 
достави на Министерството за транспорт и врски ста-
тусните измени, како и секоја промена на фактите и 
околностите од значење за извршување на дејноста, од-
носно издавање на дозволата. 

(2) По приемот на пријавата од ставот (1) на овој 
член Министерството за транспорт и врски, во завис-
ност од големината и значењето на настанатите проме-
ни, одлучува дали превозникот треба да поднесе ново 
барање за да му биде издадена нова дозвола. 

(3) Ако Министерството за транспорт и врски утвр-
ди дека промените од ставот (1) на овој член се од та-
кво значење што бараат издавање на нова дозвола, до  
нејзиното издавање превозникот може да продолжи да 
ги извршува тие превозни услуги согласно со  издаде-
ната дозвола, освен во случаи на одземање на претход-
но издадената дозвола поради загрозување на безбед-
носта на сообраќајот. 

(4) Против решението на Министерството за транс-
порт и врски за издавање или одземање на дозвола мо-
же да се поднесе жалба до Комисијата за решавање во 
управна постапка во втор степен од областа на транс-
портот и врските и животната средина при Владата на 
Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението. 
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Член 11 
(1) На територијата на Република Македонија се приз-

наваат и дозволи издадени на превозници од надлежни 
органи на други држави во согласност со меѓународните 
договори за меѓусебно признавање на дозволите. 

(2) Во случај на сомнение дека превозникот, кој 
има дозвола од надлежен орган  на друга држава, не ги 
исполнува условите за вршење на дејноста за која ја 
добил дозволата, Министерството за транспорт и врски 
веднаш ќе го извести надлежниот орган на другата др-
жава кој  ја издал дозволата. 

 
2. Услови за безбедност 

 
Член 12 

(1) За извршување на превозот на пругите на желез-
ничката мрежа на Република Македонија, покрај дозво-
лата од членот 6 на овој закон, превозникот (домашен 
и странски) мора да ги исполнува условите за безбед-
ност, поради безбедно извршување на железничкиот 
сообраќај на одделни железнички пруги или на желез-
ничката мрежа. 

(2) Исполнувањето на условите за безбедност на до-
машен и странски превозник се докажува со решение 
за безбедност кое на барање на превозникот го издава 
Министерството за транспорт и врски. За издадени ре-
шенија Министерството за транспорт и врски води ре-
гистар. 

(3) Решението од став (2) на овој член се донесува 
за период од 2 години и мора се обновува секоја втора 
година, согласно со условите од ставот (4) на овој член.  

(4) За да добие решение за безбедност, превозникот 
мора да ги исполнува следниве услови: 

1. техничките услови и условите за сообраќај пропи-
шани за извршување на услуги во железничкиот превоз; 

2. персоналот кој е вработен за организирање, упра-
вување и/или следење на возовите  мора да биде соод-
ветно  стручно оспособен за да ги применува сообра-
ќајните правила за безбеден железнички сообраќај; 

3. железничките возила кои ќе се користат за извр-
шување на превозот на пругите на железничка мрежа 
во Република Македонија, мора да ги исполнуваат сите 
услови за безбедност, со кои се уредува безбедноста на 
железничкиот сообраќај согласно со  Законот за без-
бедност во железничкиот сообраќај и 

4. за заштита од бучава и заштита на животната сре-
дина. 

(5) Поблиските критериуми што се однесуваат на 
техничките услови и мерките потребни за безбеден соо-
браќај, потребниот број на вработен персонал за органи-
зирање и/или следење на стручната способност, крите-
риумите за железничките возила и мерки за заштита од 
бучава и заштита на животната средина ги пропишува 
министерот за транспорт и врски во согласност со мини-
стерот за животна средина и просторно планирање. 

(6) Решението за безбедност од став (2) на овој член 
содржи: 

- решение со кое се потврдува прифаќање на систе-
мот за безбедно управување на превозникот, 

- решение со кое се потврдува прифаќање на одред-
би усвоени од превозникот за исполнување на посебни 
услови за безбедно работење на мрежата.    

(7) Начинот на давање и одземање на решението за 
безбедност, формата и содржината на образецот на ре-
шението, формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот за издадени и одземени решенија, како и 
висината на надоместокот за издавање на решението ги 
пропишува Министерството за транспорт и врски. 

(8) Ако при вршење на инспекциски надзор, инспе-
кторот утврди дека настанале околности поради кои 
имателот на решението за безбедност повеќе не ги ис-
полнува условите од став (4) на овој член, Министерс-
твото за транспорт и врски со решение ќе го укине  ре-
шението за безбедност. 

(9) Ако при вршење на инспекциски надзор, инспе-
кторот утврди одредени неправилности, кои не се од 
битно значење за безбедноста на железничкиот сообра-
ќај, надлежниот инспектор и други овластени државни 
службеници со решение ќе наредат нивно отстранува-
ње и ќе одредат рок во кој имателот на решението за 
безбедност е должен да ги отстрани. 

(10) Ако имателот на решението за безбедност не 
ги отстрани утврдените неправилности во предвидени-
от рок, Министерството за транспорт и врски ќе донесе 
решение со кое решението за безбедност ќе го укине.  

(11) Против решението на Министерството за 
транспорт и врски од ставовите (2), (8) и (10) на овој 
член, може да се поднесе жалба до Комисија за реша-
вање во управна постапка во втор степен од областа на 
транспортот и врските и животната средина  при Вла-
дата на Република Македонија во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението. 

(12) Жалбата поднесена против решението од ста-
вовите (8) и (10) на овој член не го одлага извршување-
то на решението.     

 
Член 13 

Правните лица кои вршат превоз за сопствени по-
треби мора да имаат решение за безбедност издадено 
под условите и на начинот утврдени со членот 12 од 
овој закон. 

 
IV. ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Член 14 

(1) Железничката инфраструктура ги опфаќа: же-
лезничките пруги со горен и долен строј, железничките 
станици, објектите, постројките и уредите на пругите, 
системи за електрификација, сигнално-сигурносни си-
стеми, телекомуникациски и информативни системи во 
железничкиот сообраќај, зградите, депоата и другите 
градежни објекти на железничките станици кои се во 
функција на организирање, регулирање на железнички-
от сообраќај и одржување на инфраструктурата,  земји-
штето кое  функционално  припаѓа на и под пругата и 
објектите на железничкиот пружен појас, како и воз-
душниот простор над пругата во висина од 12 м однос-
но 14 м над горната ивица на шината, кај далноводи со 
напон преку 220 КВ.  

 (2) Составните делови на железничката инфрастру-
ктура од ставот (1) на овој член, подетално ќе ги про-
пише министерот за транспорт и врски. 

 
1. Управување со железничката инфраструктура 

 
Член 15 

(1) Управувањето со железничката инфраструктура 
е дејност од јавен интерес. 

(2) Дејноста од ставот (1) на овој член ја врши упра-
вителот на инфраструктурата. 

(3) Управителот на инфраструктурата: 
- го организира и регулира железничкиот сообраќај; 
- обезбедува пристап и користење на железничката 

инфраструктура на сите превозници кои ги исполнува-
ат условите пропишани со овој закон; 

- го организира јавниот превоз и превозот за сопс-
твени потреби; 

- планира изградба, реконструкција, ремонт, одржу-
вање и заштита на железничката инфраструктура; 

- врши модернизација, одржување и заштита на же-
лезничката инфраструктура, пружните возила и машини; 

- презема мерки за заштита од бучава и заштита на 
животната средина и  

- врши и други активности што се во функција на 
дејноста. 

(4) За управување со железничката инфраструктура, 
управителот на инфраструктурата, мора да има дозвола 
за управување со железничка инфраструктура и реше-
ние за безбедност за управување со железничката ин-
фраструктура.  
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 (5) За да добие дозвола за управување со железнич-
ката инфраструктура, управителот на инфраструктура-
та мора да ги исполнува следните услови:  

1) Седиштето на правното лице мора да е на тери-
торија на Република Македонија; 

2) Да е регистрирано во регистар за вршење на деј-
ност согласно став (3) на овој член; 

3) Да не е во тек стечајна постапка; 
4) Одговорното лице или член на органот на управу-

вање на правното лице не е правосилно осудено за кри-
вично дело во јавните финансии, платниот промет и сто-
панството; кривично дело против општата сигурност на 
луѓето и имотот, кривични дела против работните одно-
си, избегнување на царински надзор и неплаќање на ца-
рина и други давачки кои се плаќаат во царинската по-
стапка во случаи кога превозникот бара дозвола за меѓу-
народен превоз на стока која подлежи на царинска по-
стапка, додека траат последиците од пресудата или да не 
му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење 
на дејност во траење од една или повеќе години; 

5) Финансиски да е способен, односно  своите се-
гашни и идни обврски, под нормални услови на работе-
ње да може да ги исполнува  во  период од 12 месеца, 
што се докажува со документ за економската и  финан-
сиската способност издаден од Централниот регистар 
на Република Македонија;  

6) Да е осигуран во осигурително друштво и да 
приложи писмен доказ за способност за надоместување 
на евентуална штета настаната по однос на одговорно-
ста во вршењето на неговата дејност, во согласност со 
закон и други прописи, како и меѓународни договори 
кои ја обврзуваат Република Македонија.  

(6) Јавното претпријатие за железничка инфрастру-
ктура од членот 3 став (4) на овој закон се смета дека 
ги исполнува условите од ставот (5) на овој член. 

(7) За да добие решение за безбедност за управува-
ње со железничката инфрастаруктура, управителот на 
инфраструктурата мора: 

-  да ги исполнува соодветните технички услови и 
условите за организирање и регулирање на   железнич-
киот сообраќај; 

- железничката инфраструктура со која управува да 
ги задоволува пропишаните услови со Законот за без-
бедност на железничкиот сообраќај и други прописи и 

- да има вработено соодветен стручен и технички 
персонал со соодветна стручна подготовка, кои ги ис-
полнува условите за организирање и регулирање на же-
лезничкиот сообраќај, како и за изградба, реконструк-
ција, ремонт, модернизација и одржување на железнич-
ката инфраструктура. 

(8) Поблиските критериуми што се однесуваат на 
техничките услови и условите за организирање и регу-
лирање на железничкиот сообраќај, потребниот број на 
вработен стручен и технички персонал, нивната струч-
на подготовка потребна за организирање и регулирање 
на железничкиот сообраќај, како и за реконструкција, 
ремонт и одржување ги пропишува министерот за 
транспорт и врски.  

(9) Решението за безбедност од став (4), на овој 
член содржи: 

- решение со кое се потврдува прифаќање на систе-
мот за безбедносно управување на управителот на ин-
фраструктурата, 

 - решение со кое се потврдува прифаќањето на 
одредбите усвоени од управителот на инфраструктура-
та за исполнување на посебните услови потребни за 
безбедно проектирање, одржување и работење на же-
лезничката инфраструктура, вклучувајќи ги и соодвет-
ното одржување и ракување со системот за сигнализа-
ција и сигнални ознаки. 

(10) Начинот на издавање и одземање на дозволата 
и решението за безбедност за управување со железнич-
ка инфраструктура, формата и содржината на дозвола-
та и решението за безбедност ги пропишува министе-
рот за транспорт и врски.  

Член 16 
Управителот на инфраструктурата може да оства-

рува меѓународна соработка, да членува во специјали-
зирани меѓународни организации и може да отвори  
претставништва во странство. 

 
Член 17 

(1) Управителот на инфраструктурата е должен да 
обезбеди постојан, непрекинат и квалитетен пристап на 
железничката инфраструктура и другите средства за 
работа во железничкиот сообраќај, како и организира-
ње и регулирање на безбеден железнички сообраќај. 
Управителот може дел од своите работи да ги даде да 
ги извршуваат други извршители, ако смета дека тоа е 
технички и финансиски оправдано. За давањето на ра-
ботите на други изведувачи, управителот го известува 
Министерството за транспорт и врски. 

 (2) Управителот на инфраструктурата може да го 
прекине пристапот на  железничката инфраструктура 
или на дел од железничката инфраструктура, поради 
нерентабилност. 

(3) Железничката пруга или нејзин дел на кој пора-
ди нерентабилност ќе се прекине пристапот од став (2) 
од овој член, управителот на инфраструктурата може 
да ја преуреди во манипулативна пруга и за други на-
мени и да ги пропише условите за користење. 

(4) Согласност за прекинот на пристапот од ставот 
(2) на овој член и за преуредување на железничката во 
манипулативна пруга и пруга за друга намена дава ми-
нистерот за транспорт и врски. 

(5) Управителот на инфраструктурата е должен да 
им достави решение за прекин на пристапот од ставот 
(2) на овој член, на  железничките превозници, најдоц-
на шест месеца пред датумот предвиден за прекин на 
превозот. 

(6) Управителот на инфраструктурата, при вршење-
то на дејноста, е должен да се грижи за заштита на жи-
вотната средина и природата во согласност со Законот 
за животна средина и други прописи од областа на жи-
вотната средина. 

(7) Управителот на инфраструктурата е одговорен 
за штетата која ќе се направи на корисниците на прево-
зот, железнички превозници и на другите  правни и фи-
зички лица заради неизвршување на обврските од ста-
вот (4) на овој член според општите прописи за надо-
мест на штета. 
 

2. Изградба, реконструкција и ремонт на 
железничката инфраструктура 

 
Член 18 

(1) Под изградба на железничката инфраструктура, 
во смисла на овој закон, се смета  изградба на нова же-
лезничка пруга на нова траса, како и изградба на теле-
комуникациони, сигнално-сигурносни, електро-влечни, 
електро-енергетски и други постројки и уреди, згради 
и објекти на нова пруга и на постојните пруги. 

(2) Одредбите од овој закон, со кои се уредува из-
градбата на железничката инфраструктура, важат и за 
реконструкцијата на железничката инфраструктура. 

 (3) Железничката инфраструктура се проектира, 
гради, реконструира, ремонтира, опремува и одржува, 
така што да одговара на својата намена, потребите за 
безбедноста на сообраќајот и заштитата на животната 
средина и природата, во согласност со овој закон и 
другите прописи како и утврдената превозна и пропус-
на моќ на железничката пруга, брзината на возовите, 
осното оптоварување и масата на товарните возила по 
должински метар. 

 (4) Железничките пруги што служат за меѓунаро-
ден сообраќај мора да ги исполнуваат условите утврде-
ни со меѓународните договори кои ја обврзуваат Ре-
публика Македонија. 
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Член 19 
(1) Железничката инфраструктура се проектира и 

гради врз основа на условите утврдени со овој закон, 
поблиските прописи донесени врз основа на овој закон 
како и нормативите и стандардите кои се однесуваат на 
железничката инфраструктура. 

(2) Нормативите и стандардите од ставот (1) на овој 
член ги пропишува министерот за транспорт и врски во 
согласност со министерот за животна средина и про-
сторно планирање, поединечно за секој составен дел на 
железничката инфраструктура утврдена во член 14 став 
(1) од овој закон.  

  
Член 20 

(1) При изградба или реконструкција на железничка 
пруга, инвеститорот е должен на свој трошок да ги из-
мести инсталациите (цевководи, водоводи, електрични 
телефонски и телеграфски воздушни линии, подземни 
кабли и други слични инсталации и уреди), односно да 
ги прилагоди кон настанатите промени. 

(2) Инвеститорот е должен во рок од 60 дена пред 
денот на отпочнување на работите да ги извести имате-
лите на инсталациите. 

(3) Инвеститорот е должен да му овозможи на има-
телот на инсталациите увид во документацијата по-
требна за изместување на инсталациите. 

 
Член 21 

(1) Железничките пруги се градат согласно со по-
себни услови за градба на железничка пруга. 

(2) Покрај посебните услови од став (1) на овој 
член, при градба на железничка пруга мора да се при-
менуваат и посебни технички услови за сигурно одви-
вање на железничкиот сообраќај по железничка пруга.  

(3) Посебните услови од ставовите (1) и (2) на овој 
член ги пропишува министерот за транспорт и врски. 

(4) Согласност за техничката документација за до-
бивање на градежна дозвола за изградба на железничка 
пруга, согласно со пропишаните услови од став (3) на 
овој член издава Министерството за транспорт и врски.  

  
Член 22 

(1) За време на и по комплетната или делумна изград-
ба или реконструкција на железничките пруги и построј-
ките, објектите и уредите на пругата во целост и во фаза 
во која можат да се вклучат во сообраќај се врши технич-
ки преглед со кој се утврдува дали ги исполнуваат пропи-
шаните услови, техничките нормативи и другите услови 
што мораат да ги исполнуваат во поглед на техничко-тех-
нолошкото единство во железничкиот сообраќај. 

 (2) Техничкиот преглед на железничките пруги и 
постројки, објектите и уредите на пругата го врши Ми-
нистерството за транспорт и врски. 

 (3) Железничките пруги и постројките, објектите и 
уредите на пругите можат да се предадат во употреба 
само врз основа на решение издадено од министерот за 
транспорт и врски. 

  
Член 23 

Меѓусебното вкрстување на железничките пруги и 
вкрстосувањето на железничката пруга со друг вид на 
пруга (со пруга на индустриска железница, со индустри-
ски колосек, со трамвајска пруга и слично) вообичаено 
мора да биде на различни нивоа, освен ако со одвојување-
то на ниво се покаже како неекономично и ако со тоа не 
се нарушува безбедноста на железничкиот сообраќај. 

  
Член 24 

(1) Ако дел од железничката пруга треба да се изме-
сти заради градење на друг објект (јавен пат, аеродром, 
хидроакумулација, енергетски објекти, рудник и слично) 
делот на железничката пруга кој се изместува мора да 
биде изграден со елементи кои одговараат на таа катего-
рија на железничката пруга без оглед на стварната со-
стојба во која се наоѓала во моментот на изместување. 

 (2) Трошоците за изместувањето на делот од же-
лезничката пруга од став (1) на овој член ги сноси ин-
веститорот на објектот заради чија изградба се врши 
изместување на железничката пруга. 

  
Член 25 

Ако до вкрстување на железничка пруга и јавен пат, 
односно некатегоризиран пат дојде поради изградба на 
нова железничка пруга или по барање на општината, 
односно градот Скопје и друго правно лице, трошоците 
за изградба за надвозници, подвозници, односно патен 
премин, трошоците за поставување на уредите и напра-
вите и другите трошоци за обезбедување на безбеден и 
непречен сообраќај на патниот премин ги сноси инве-
ститорот на новата железничка пруга. 

  
Член 26 

(1) Изведување на работите на ремонт на железнич-
ката пруга се врши врз основа на техничка документа-
ција при што треба да се обезбеди ремонт на железнич-
ката пруга најмалку на ниво на стандарди и норми со 
кои истата е проектирана. 

(2) Согласност на техничката документација за из-
ведување на ремонт на железничката пруга дава мини-
стерот за транспорт и врски. 

(3) Начинот, динамиката и условите на ремонтот на 
железничката пруга ги определува управителот на ин-
фраструктурата. 

(4) Техничкиот преглед на изведените работи при 
ремонт на железничка пруга го врши Министерството 
за транспорт и врски. 

(5) Изведените работи на ремонтот на железничката 
пруга можат да се предадат во употреба, само врз осно-
ва на решение издадено од министерот за транспорт и 
врски. 

 
3.  О д р ж у в а њ е 

 
Член 27 

(1) Железничката инфраструктура мора да се одр-
жува (тековно и инвестиционо) во состојба што обезбе-
дува безбеден сообраќај.  

(2) Управителот на инфраструктурата и другите прав-
ни лица што вршат одржување од став (1) од овој член 
мора да ги исполнуваат условите од член 15, став (5) точ-
ки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон, условите во поглед на 
опременост и обученост на вработениот персонал, како и 
да ги исполнуваат условите за  техничките инсталации и 
процедури за одржување согласно  дозволените нивоа на 
бучава во однос на заштита на  животната средина пропи-
шани со прописите за заштита од бучава.   

(3) Начинот на одржување на железничката инфра-
структура, за секој составен дел на железничката ин-
фраструктура, со посебни акти го пропишува министе-
рот за транспорт и врски.  

 
Член 28 

(1) На местата на вкрстосување на категоризиран и 
некатегоризиран јавен пат со железничка пруга, одржу-
вањето на колосекот, другите постројки и уреди што и 
служат на железничката пруга, коловозот на патот на 
растојание од 3 метра од осовината на колосекот од 
двете страни на патниот премин, сообраќајната сигна-
лизација на железничката пруга и патот, поставување-
то и одржувањето на направите и уредите што им слу-
жат на патот и на железничката пруга, како и обезбеду-
вање на прегледноста на патниот премин го врши упра-
вителот на железничката инфраструктура. 

(2) Одржувањето на другите делови од патот на 
растојание поголемо од 3 метра од осовината на коло-
секот, од двете страни на патниот премин и сигнализа-
цијата на патот ги одржува правното лице кое управува 
со патот на начин кој овозможува безбеден и непречен 
железнички сообраќај. 
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Член 29 
(1) Средствата за покривање на трошоците од член 

28 став (1) на овој закон се обезбедуваат од надлежната 
институција за изградба и одржување на магистрални и 
регионални патишта на Република Македонија соглас-
но со годишна програма за опремување, одржување и 
заштита на патните премини што ја донесува управите-
лот на инфраструктурата согласно со овој закон и Зако-
нот за јавните патишта. 

(2) Трошоците за одржување на другите делови на 
патот од членот 28 став (2) на овој закон ги обезбедува 
правното лице кое управува со патот. 

 
Член 30 

(1) Ако правно лице користи исклучително или пре-
тежно некатегоризиран пат, трошоците за одржување на 
коловозот и обезбедување на безбеден и непречен сообра-
ќај на патниот премин се на товар на правното лице. 

(2) Ако индустриски колосек или индустриска пру-
га се вкрстува со улица во населено место, трошоците 
за одржување на коловозот и обезбедување на безбеден 
и непречен сообраќај се на товар на сопственикот на 
индустрискиот колосек или индустриската пруга. 

 
Член 31 

(1) Ако патниот премин се заменува со надвозник, 
односно подвозник или се укинува заради пренасочу-
вање на патниот сообраќај, трошоците за извршената 
измена заради тоа на железничката пруга и патот, ако 
поинаку не е договорено, се на товар на: 

1. Управителот на инфраструктурата ако таа проме-
на е условена претежно за потребите на железничкиот 
сообраќај; 

2. Правното лице кое управува со патот ако таа про-
мена е претежно условена за потребите на патниот соо-
браќај; и 

3. Правното лице кое исклучително го користи па-
тот.  

(2) Во случаи на сите други промени, во врска со 
вкрстувањето, вклучувајќи го прилагодувањето и подо-
брувањето на безбедноста, трошоците за измена на же-
лезничката пруга и патот се на товар на управителот на 
инфраструктурата, односно правното лице кое управу-
ва со патот подеднакво, на потребите на железничкиот 
и патниот сообраќај кои ги условиле тие промени, до-
колку поинаку не е договорено. 

 
4. Заштита на железничката инфраструктура 
 

Член 32 
(1) Работите на заштитата на железничките пруги, 

објектите, уредите, постројките, опремата и други ра-
боти за заштита, ги врши управителот на инфрастру-
ктурата. 

(2) Под работи на заштита од ставот (1) на овој 
член се смета преземање мерки потребни за спречува-
ње на недозволени дејствија и отстранување на после-
диците од недозволено извршените дејствија на желез-
ничката пруга, во трупот на железничката пруга, пруж-
ниот и заштитниот појас, на објектите, постројките, 
опремата на пружниот и заштитниот појас и друго, ка-
ко и поведување постапка за враќање на узурпираното 
земјиште од пружниот појас пред надлежен орган. 

(3) За недозволените дејствија што се изведуваат во 
трупот на железничката пруга, пружниот и заштитниот 
појас, се известува Државниот инспекторат за транспорт. 

(4) Извршителот на недозволените дејствија по на-
редба на инспекторот за железничка инфраструктура е 
должен веднаш да ги отстрани последиците од недоз-
волено извршените дејствија. 

(5) Доколку последиците од недозволените дејстви-
ја не бидат отстранети од извршителот, на сметка на 
извршителот од ставот 4 на овој член ќе ги отстрани 
управителот на инфраструктурата. 

(6) Начинот на вршење на работите на заштитата на 
железничката инфраструктура го пропишува министе-
рот за транспорт и врски. 

 
Член 33 

(1) Телефонски, телеграфски и други кабловски во-
дови, ниско напонски електрични водови, односно во-
дови за напојување, канализација, водоводи, топлово-
ди, цевководи и други слични уреди можат да се поста-
вуваат во пружен и заштитен појас по поднесено бара-
ње од страна на правно или физичко лице и само под 
услови и на начин утврдени со согласност што ја изда-
ва управителот на инфраструктурата.  

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член се на товар 
на подносителот на барањето. 

(3) Управителот на инфраструктурата може да по-
бара од сопственикот на инсталациите и уредите од 
ставот (1) на овој член, да ги преуреди или премести 
кога тоа е потребно заради обновување или рекон-
струкција, ремонт на железничката инфраструктура 
или заради спроведување на мерки за заштита на же-
лезничката инфраструктура и железничкиот сообраќај. 

(4) Трошоците за преуредување или преместување на 
инсталациите ги сноси сопственикот на инсталациите.  

(5) Управителот на инфраструктура може да го одбие 
барањето за издавање согласност од ставот (1) на овој 
член, ако со нивното поставување би се оштетила желез-
ничката инфраструктура или би била загрозена безбедно-
ста на железничкиот сообраќај, ако поставувањето битно 
влијае на одржувањето на железничката инфраструктура 
или би била оневозможена нејзина реконструкција. 

 
Член 34 

Работите на заштита на железничките пруги и обје-
ктите на нив, како и за редовноста и безбедноста на со-
обраќајот или други активности на железничката пру-
га, пружниот и заштитниот појас можат да се вршат со 
согласност на управителот  на инфраструктурата. 
 

Член 35 
(1) Во заштитниот појас на железничката пруга мо-

жат да се градат згради и други објекти и да се поста-
вуваат постројки и уреди врз основа на одобрение  под 
следниве услови: 

1. Во населени места, планински или мочуришни 
терени, или други места, каде што теренските услови 
го бараат тоа, може да се одобри отворање на рудници, 
каменоломи, изградба на објекти за производство на 
вар, тули, подигање индустриски згради, постројки и 
други слични објекти во заштитниот појас покрај же-
лезничката пруга, ако земјиштето на кое се наоѓаат 
овие постројки се наоѓа на подрачјето кое органот на 
општината го определил за изградба на објекти и по-
стројки, но не поблиску од 50 метра сметајќи од оската 
на крајните колосеци. 

2. Во населени места и на земјиштето од точка 1 на 
овој став, може да се одобри изградба на станбени, де-
ловни, помошни и слични згради, копање бунари, ре-
зервоари, септички јами и слично, подигање електрич-
ни далноводи во заштитниот појас покрај железничка-
та пруга, но не поблиску од 25 метра сметајќи од оска-
та на крајните колосеци и 

3. Во заштитен појас можат да се поставуваат нат-
писи и рекламни паноа на оддалеченост од најмалку 7 
метра сметајќи од крајната точка на пружниот појас.  

(2) Одобрението од став (1) на овој член го издава 
управителот на инфраструктурата. 

(3) Трошоците за издавање на одобрението од став 
(1) на овој член, ги сноси подносителот на барањето. 

(4) Во населени места од градски карактер за кои по-
стојат урбанистички планови или урбанистички проект 
согласно со закон, во заштитниот појас може да се градат 
градби на растојание кое не смее да биде помало од 10 ме-
тра сметајќи од крајната точка на пружниот појас.  
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Член 36 
(1) Управителот на инфраструктурата е должен на 

местата на одронување, на местата на порои, места изло-
жени на речна ерозија и на местата изложени на завеју-
вање од силни ветрови, на кои може да дојде до попре-
чување или до загрозување на железничкиот сообраќај, 
самостојно или заедно со друго правно лице, навреме да 
ги преземат  потребните мерки на техничка и физичка 
заштита на железничките пруги и на објектите на пруга-
та од елементарни непогоди заради обезбедување без-
бедно одвивање на железничкиот сообраќај. 

(2)  Управителот на инфраструктурата во случаите 
од став (1) на овој член може без одобрение да поста-
вува и одржува привремени заштитни направи и при-
времено да сместува материјал и други средства  во за-
штитниот пружен појас, ако е тоа потребно заради пре-
земање мерки за обезбедување на безбедно одвивање 
на железничкиот сообраќај, односно за воспоставување 
на железничкиот сообраќај. 

(3) Кога ќе престанат причините од став (1) на овој 
член, управителот на инфраструктурата е должен од за-
штитниот пружен појас да ги отстрани привремените за-
штитни направи, материјалот и другите средства што ги 
оставил при преземањето на мерките за обезбедување 
безбеден сообраќај, односно за воспоставување на же-
лезничкиот сообраќај, да ја воспостави поранешната со-
стојба и да плати надомест за користење на земјиштето. 

 
Член 37 

(1) На местата каде што железничката пруга поми-
нува низ шуми или покрај  шуми, односно земјиште за-
садено со земјоделски култури кои се лесно запаливи, 
управувачот на шумата или земјиштето е должен да 
преземе пропишани мерки за заштита од пожар на же-
лезничкиот пружен појас, како и мерки за заштита од 
пожар на железничките возила. 

(2) Корисниците, односно сопствениците на шуми и 
земјиште од ставот (1) на овој член, се должни во појас 
во ширина од 10 метра во шуми да ги отстрануваат су-
вите дрвја, грмушки и лисја, а во појас во ширина од 5 
метра на друго земјиште навремено да ги отстрануваат 
сувите и запаливи растенија и да преземат други мерки 
за заштита од пожар. 

 
Член 38 

При чистење на снег од надвозници над електрифи-
цирани железнички пруги мора да се обезбеди меха-
ничка заштита од обрушување на снегот на контактна-
та мрежа. 

 
Член 39 

(1) Во пружниот појас може да се градат само обје-
кти и постројки кои служат на железничката инфра-
структура. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член во пруж-
ниот појас можат со претходна согласност од управи-
телот на инфраструктурата да се градат објекти и по-
стројки на други правни лица што служат за товарање 
или истоварање на стоки за превоз во железничкиот со-
обраќај. 

(3) Управителот на инфраструктурата води евиден-
ција за: состојбите на железничките пруги, геометриски-
те карактеристики на пругата и пружниот појас, земјиш-
ниот катастар, карактеристиките на теренот од интерес 
за заштита на пругата, инсталациите во и на трупот на 
пругата и пружниот појас, опремата на пругата и пруж-
ниот појас, опремата на пругата со сообраќајната сигна-
лизација, телекомуникациските уреди, контактната мре-
жа, заштитните огради, патните премини  и други пода-
тоци, како и за промена на овие податоци. 

(4) Начинот на водење на евиденција и користењето 
на податоците од став (3) од овој член, со посебни акти 
во зависност од видот на евиденцијата ги пропишува 
министерот за транспорт и врски. 

5. Индустриска железница и индустриски колосек 
 

Член 40 
(1) Одредбите од овој закон за изградба, рекон-

струкција, ремонт, одржување и заштита на железнич-
ката инфраструктура се однесуваат и за индустриска 
железница и индустриски колосек. 

(2) Индустриска железница или индустриски коло-
сек може да биде приклучена на железничката инфра-
структура. 

(3) Правно или физичко лице може да има инду-
стриски колосек приклучен на железничката инфра-
структура, како и индустриски колосеци, постројки, 
уреди и објекти на тие колосеци, железнички возни 
средства и други средства изградени по посебни нор-
мативи и стандарди. 

(4) Приклучувањето на индустриска железница од 
ставот (2) на овој член и индустриски колосеци од ста-
вот (3) на овој член се уредува со договор меѓу управи-
телот на инфраструктурата и претпријатието, правното 
или физичко лице чијашто индустриска железница, од-
носно индустриски колосек е приклучен. 

(5)  Правно или физичко лице сопственик на инду-
стрискиот колосек е должен да донесе акт за условите 
на изградба, реконструкција, ремонт, одржување и за-
штита на индустрискиот колосек, железничките возни 
средства и други средства изградени по посебни тех-
нички нормативи и стандарди, како и за организирање 
и регулирање на железничкиот сообраќај на индустри-
скиот колосек, со претходно обезбедено одобрение од 
Министерството за транспорт и врски. 

 
6. Пристап на железничката инфраструктура 
 

Член 41 
(1) Превозник кој има дозвола за јавен превоз и ре-

шение за безбедност, може да врши услуги во јавниот 
превоз на железничката инфраструктура, под услов  да 
му е обезбеден пристап до неа. 

(2) Пристап на железничката инфраструктура на пре-
возниците кои ги исполнуваат условите пропишани со 
овој закон, одобрува управителот на инфраструктурата.  

(3) За пристап на железничката инфраструктура, 
превозниците склучуваат договор со управителот на 
инфраструктурата.  

(4) Договорот за пристап на железничката инфра-
структура мора да биде недискриминаторски и во сог-
ласност со одредбите од овој закон. 

(5) Со договорот за пристап на железничката ин-
фраструктура од став 3 на овој член се уредуваат меѓу-
себните права и обврски меѓу превозниците и управи-
телот на инфраструктурата во однос на доделените ин-
фраструктурни капацитети, висината на надоместокот 
за користење на железничката инфраструктура, време-
то на траењето на договорот и можностите за негово 
продолжување, како и други прашања во врска со без-
бедноста на превозот и заштитата на околината. 

 
7. Надоместок за користење на железничката ин-

фраструктура 
 

Член 42 
(1) За користење на железничката инфраструктура 

превозникот плаќа надоместок. Висината на надоме-
стокот ја одредува и наплаќа управителот на инфра-
структурата.  

(2) На висината на надоместокот од ставот (1) на 
овој член согласност дава Владата на Република Маке-
донија, на предлог на министерот за транспорт и врски. 

(3) Средствата од наплата на надоместокот се при-
ход на управителот на инфраструктурата. 

(4) Критериумите за одредување на висината на на-
доместокот за користење на железничката инфрастру-
ктура мораат да бидат еднакви за сите превозници и 
недискриминаторски. 
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(5) Управителот на инфраструктурата може спогод-
бено со управителите на инфраструктурата на други 
држави да утврди заедничка рамка за одредување на 
надоместокот, почитувајќи ја независноста на управу-
вање со инфраструктурата од страна на управителот. 

(6) Висината на надоместокот за користењето на ин-
фраструктурата се утврдува врз основа на остварените 
километри на возот, составот на возот, масата и брзина-
та на возот, осното оптоварување, времето на користење 
на инфраструктурата и други посебни барања. 

(7) Управителот на инфраструктурата е должен при 
одредувањето на надоместокот за користење на инфра-
структурата да примени таков начин на пресметување 
со кој на различните носители на дозволи кои извршу-
ваат услуги од ист вид, ќе им обезбеди еднаков и неди-
скриминаторски надоместок. 

 
8. Распределба на инфраструктурните капацитети 

 
Член 43 

(1) Барање за доделување на инфраструктурен капа-
цитет можат да поднесат превозниците и меѓународни-
те групации (во натамошниот текст: подносители на 
барање).  

(2) Условите кои мораат да ги исполнуваат подно-
сителите на барањата за доделување на инфраструкту-
рен капацитет ги одредува управителот на инфрастру-
ктурата и истите мораат да бидат соодветни, јасно 
одредени транспарентни и недискриминаторски. 

(3) Со условите од став (2) на овој член треба да би-
дат остварени очекуваните приходи од користењето на 
инфраструктурните капацитети. 

(4) Условите од став (2) на овој член се утврдуваат 
во објава на мрежата што го издава управителот на ин-
фраструктурата како дел од принципите за распределба 
на инфраструктурните капацитети. 

(5) Распределбата на инфраструктурните капаците-
ти ја врши управителот на инфраструктурата, имајќи го 
предвид видот и обемот на превозот, искористеноста 
на железничката инфраструктура, финансиските и де-
ловни способности на превозникот, дополнителните 
услуги што ги дава управителот во врска со вршењето 
на превозот на инфраструктурниот капацитет, како и 
дејноста од јавен  интерес во јавниот превоз.  

(6) Доделениот инфраструктурен капацитет, пре-
возникот не смее да го пренесе на друг превозник.  

(7) Со инфраструктурните капацитети не смее да се 
врши трговија.  

(8) Право на користење на инфраструктурните капа-
цитети во вид на траса на воз се одобрува на подносите-
лите на барањето по правило еднаш годишно и тоа во 
периодот на важење на еден возен ред. Во случај на во-
нредни барања на  превозникот за доделување на капа-
цитет во време на важење на возниот ред (ад хоц), упра-
вителот на инфраструктурата може да ги исполни такви-
те барања под услов да располага со доволно слободни 
капацитети, по принципот ,,прв дојден-прв користен”. 

(9) Управителот на инфраструктурата и подносите-
лите на барањето можат да склучат рамковен договор 
за користење на капацитетите на соодветната желез-
ничка инфраструктура и на рок подолг од периодот на 
важење на еден возен ред, под услов таквиот договор 
да не го исклучува однапред користење на соодветната 
инфраструктура од страна на другите подносители на  
барање и за други услуги. 

(10) Управителот на инфрасткруктура може со дру-
ги управители на инфраструктура меѓусебно да се до-
говори и да одреди рамка и постапка на распределба на 
инфраструктурни капацитети, истовремено почитувај-
ќи ја независноста на управување со инфраструктурата 
од страна на управителот на инфраструктурата. 

(11) При распределба на инфраструктурни капаци-
тети на повеќе од една мрежа, управителот на инфра-
структурата мора да соработува со управителите на ин-

фраструктура на други држави за да се овозможи рам-
ноправно учество и распределба на инфраструктурни 
капацитети, заради организирање на меѓународни тра-
си на возови. 

(12) Подносителите на барањата можат да поднесат 
барање за доделување инфраструктурни капацитети 
кои поминуваат низ повеќе од една железничка мрежа. 

(13) Барањето од став (12) на овој член се поднесу-
ва на еден од управителите на инфрасткруктура, а кој 
во име на подносителот на барањето е овластен да ги 
побара капацитетите на инфраструктурата од другите 
управители на инфраструктурата на кои се однесува 
барањето. 

 
9. Објава на мрежа 

 
Член 44 

(1) Управителот на инфраструктурата донесува и 
објавува објава на мрежа на ВЕБ страница без надоме-
сток.      

(2) Објавата на мрежата се објавува јавно на ВЕБ 
страница или во најмалку два весника најдоцна четири 
месеца пред крајниот рок за поднесување на барањето 
за доделување на инфраструктурните капацитети, утвр-
ден од страна на управителот на инфраструктурата. 

(3) Задолжителната содржина на секоја објава на 
мрежа се состои од преглед на железничката инфра-
структура која е на располагање на превозниците, ин-
формации за условите за пристап на предметната же-
лезничка инфраструктура и распределбата на капаците-
тите, принципите на одредување на надоместокот за 
користење на железничката инфраструктура, како и 
правилата на приоритет во случај на преоптеретеност 
на железничка  инфраструктура.  

(4) Објавата на мрежа мора редовно да се дополну-
ва со нови податоци, а по потреба може и да се менува. 
Секоја измена и дополна на објавата на мрежата се об-
јавува на ВЕБ страницата на управителот на инфра-
структурата или во најмалку два дневни весника.  

 
10.Постапка на усогласување на распределбата 

на инфраструктурните капацитети 
 

Член 45 
(1) При распределбата на инфраструктурните капа-

цитети управителот на инфраструктурата е должен, ако 
за тоа постои можност, да ги исполни сите барања за 
инфраструктурните капацитети вклучувајќи ги и же-
лезничките правци кои не поминуваат само низ една 
железничка мрежа.  

(2) Во случај на преоптеретеност на инфраструктура-
та, управителот на инфраструктурата може во постапката 
на распределба на капацитетите и усогласувањата со воз-
ниот ред, врз основа на анализа на капацитетите да ги 
одреди приоритетите при распределбата. Управителот на 
инфраструктурата со предлог на возниот ред е должен да 
ги запознае сите заинтересирани превозници и од нив да 
бара писмено да се произнесат по предлогот. 

(3) Рокот за произнесувањето по предлогот на воз-
ниот ред не може да биде подолг од еден месец од де-
нот на доставувањето. При усогласувањето на предло-
гот на возниот ред со барањата на заинтересираните 
превозници, управителот на инфраструктурата има 
право да предложи друг инфраструктурен капацитет 
различен од побараниот. 

 
11.Возен ред 

 
Член 46 

 (1) За сообраќај  на секој воз мора да се утврди во-
зен ред. 

(2) Возниот ред на возовите во јавниот превоз и ро-
кот на неговото важење однапред го утврдува управи-
телот на инфраструктурата. 
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(3) Возниот ред од став (2) од овој член мора да би-
де усогласен со возниот ред во меѓународниот желез-
нички сообраќај. 

(4) Управителот на инфраструктурата е должен соо-
браќајот на возовите да го извршува според утврдениот 
возен ред и да презема потребни мерки за негово без-
бедно, уредно и непречено извршување. 

 
Член 46-а 

(1) Возниот ред на возовите за редовен превоз на 
патници мора да се објави во пишаните и електронски-
те медиуми најмалку 15 дена пред денот на неговото 
влегување во сила. 

(2) Објавувањето на возниот ред од став (1) од овој 
член се врши со издавање на единствен возен ред и 
истакнување на извод од возниот ред. 

(3)  Постапката за изготвување, утврдување и обја-
вување на возните редови  и истакнувањето на изводот 
од возниот ред, го утврдува управителот на инфрастру-
ктурата. 

 
Член 46-б 

(1) Возниот ред на возовите за редовен превоз на 
патници не смее да се укине или менува во периодот за 
кој важи. 

(2) По исклучок од став (1) од овој член Мини-
стерството за транспорт и врски може да одобри уки-
нување или менување на возниот ред на возовите со 
кои редовно се превезуваат патници и во периодот за 
кој важи, ако настане промена на работното време на 
корисниците на превозот, обемот на потребата за пре-
воз или ако важечкиот возен ред не одговара на инте-
ресите на патниците. 

(3) Не се смета за укинување на возниот ред изоста-
нувањето од сообраќај на одделни возови поради виша 
сила, во вонредни настани и отстранување на нивните 
последици и неопходните работи на железничката пру-
га кога од тоа зависи безбедноста на сообраќајот, а кои 
траат помалку од 30 дена. 

 
12.Регулаторно тело 

 
Член 47 

(1) За обезбедување на увид и непристрасно извр-
шување на дејностите во железничкиот превоз, кои се 
вршат како услуги во јавниот превоз, со посебен закон 
ќе се основа регулаторно тело.  

(2) Регулаторното тело треба да овозможи транспа-
рентно и недискриминаторско работење на управите-
лот на инфраструктурата и превозникот, а кое по начи-
нот на основање, финансирање и донесување на одлуки 
мора да биде независно од управителот на инфрастру-
ктурата и превозникот. 

(3) Превозникот може да изјави жалба до регула-
торното тело доколку оцени дека при распределбата на 
инфраструктурните капацитети кон него не се постапу-
ва на ист начин како во однос на другите учесници во 
постапката за распределба на инфраструктурен капаци-
тет или на било кој друг начин трпи штета во врска со: 

- објавата на мрежа, 
- критериумите содржани во неа, 
- постапката и процесот на распределба на инфра-

структурни капацитети и резултати од водење на цели-
от процес, 

- правила на наплата на пристап до инфраструкту-
рен капацитет и 

- висина или структура на таксите за користење на  
инфраструктурата.   

(4) Регулаторното тело решението по жалба ќе го 
донесе во рок од два месеци од денот на доставувањето 
на жалбата.  

(5) Регулаторното тело, со решение ќе ја одбие жал-
бата доколку утврди дека одлуката донесена од упра-
вителот на инфраструктурата е исправна или ќе ја ува-

жи жалбата и ќе му наложи на управителот на инфра-
структурата да ја измени одлуката согласно со насоки-
те одредени во решението со кое жалбата се уважува.  

(6) Во постапката при одлучувањето по жалбата, 
регулаторното тело има право да побара дополнителни 
податоци и информации од управителот на инфрастру-
ктурата, поднесителот на жалбата или трети заинтере-
сирани страни. 

(7) Решението донесено од регулаторното тело е об-
врзувачко за сите страни.  

(8) Против решението донесено од регулаторното 
тело може да се поведе управен спор  во рок од 30 дена 
од денот на приемот на решението. 

 
Член 47-а 

Регулаторното тело разменува информации за сво-
јата работа, како и за практиките за усогласување на 
принципите за одлучување со други регулаторни тела.  

  
13. Планирање на изградба, реконструкција, модер-
низација, ремонт и одржување на железничката ин-

фраструктура 
 

Член 48 
(1) Плановите за изградба на нова пруга, како и рекон-

струкција, модернизација, ремонт и одржување на постој-
ната железничка инфраструктура, се уредуваат со поме-
стувачка и динамичка национална програма за железнич-
ка инфраструктура  која се донесува за период од пет го-
дини (во натамошниот текст: национална програма). 

(2) Националната програма од ставот (1) на овој 
член ја донесува Собранието на Република Македонија 
на предлог на Владата на Република Македонија, по 
донесување на Фискалната стратегија на Република 
Македонија. 

(3) Националната програма од ставот (1) на овој 
член на предлог на Владата на Република Македонија 
ја ревидира секоја година Собранието на Република 
Македонија со изземање на изминатата година и дода-
вање на една година повеќе. 

(4) Со националната програма се утврдуваат нај-
важните задачи за изградба, реконструкција, модерни-
зација, ремонт и одржување на железничката инфра-
структура, нивната големина, динамика на реализација 
на приоритетите, како и висината и изворите на финан-
сиските средства потребни за извршување на задачите.  

(5) На утврдувањето на висината на буџетското фи-
нансирање на плановите од ставот (1) на овој член, соод-
ветно се применуваат прописите кои се однесуваат на  из-
готвување на годишниот Буџет на Република Македонија. 

 (6) Врз основа на усвоената национална програма 
од ставот (1) на овој член  управителот на инфрастру-
ктурата, со согласност на министерот за транспорт и 
врски, изработува годишен план за изградба, рекон-
струкција, модернизација, ремонт и одржување на же-
лезничката инфраструктура, чија изработка мора да би-
де временски усогласена со роковите за изработка и 
донесување на буџетот на Република Македонија. 

(7) За остварување на годишниот план од ставот (6) на 
овој член, министерот за транспорт и врски врз основа на 
извештајот на управителот на инфраструктурата, подне-
сува извештај до Владата на Република Македонија. 

 
14.Концесија 

 
Член 49 

(1) Концесија може да се даде за: 
1. Изградба на нова железничка инфраструктура и 
2. Управување со дел или со целата постојна желез-

ничка инфраструктура согласно со овој закон;  
(2) Концесијата за управување со дел од постоечка-

та железничка инфраструктура се дава на предлог на 
министерот за транспорт и врски или на предлог на 
управителот на инфраструктурата одобрен од министе-
рот за транспорт и врски кога оваа концесија е економ-
ски оправдана. 
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(3) Концесијата може да се даде на домашно и 
странско правно и физичко лице (концесионер), кои 
имаат капитал и кои располагаат со кадровски потен-
цијал и опрема за успешно извршување на работите 
кои се предмет на концесијата. 

(4) За доделување концесија од ставот (1) точка 2 на 
овој член, подносителот на барањето за концесија мора 
да има дозвола за управување со железничката инфра-
структура и решение за безбедност. 

(5) Одлука за давање на концесија од ставот (1) на 
овој член донесува Владата на Република Македонија.  

(6) Давањето на концесија се врши во согласност со 
овој закон и Законот за концесии. 

(7) За доделената концесија се плаќа надоместок во 
висина и на начин утврден согласно со Законот за кон-
цесии.  

 
Член 50 

(1) Концесијата за изградба на нова железничка ин-
фраструктура, се дава на рок кој не може да биде по-
долг од 50 години од денот на доделувањето на конце-
сијата. 

(2) Концесијата за управување на дел од постоечка-
та инфраструктура се дава на рок кој не може да биде 
подолг од 20 години од денот на доделувањето на кон-
цесијата. 

 
Член 51 

(1)  Меѓусебните права и обврски на Владата на Ре-
публика Македонија и концесионерите се уредуваат со 
договор за концесија. 

(2)  Со договорот од став (1) на овој член, покрај 
другото се определуваат условите под кои се користи 
концесијата, начинот на плаќање и висината на надо-
местокот. 

 
Член 52 

Концесионерот е должен железничката пруга или 
објект на пругата да ги проектира, изгради и даде во 
употреба, односно да ги користи согласно со прописи-
те, нормативите и стандардите за ваков вид објекти во 
Република Македонија. 

 
Член 53 

Правата и обврските утврдени со овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон во однос на 
одржувањето, заштитата и надзорот на железничката 
инфраструктура и спроведувањето на мерките за без-
бедност на железничкиот сообраќај важат и за конце-
сионерот. 

 
Член 54 

Концесијата престанува да важи на начин и под ус-
лови предвидени во Законот за концесии и други слу-
чаи предвидени со договорот за концесија. 

 
15. Одземање на статусот на добро од општ интерес 

за Републиката 
 

Член 55 
(1) На делот на железничката инфраструктура за кој 

не постои општ интерес и интерес за корисниците на 
услугите во јавниот превоз или на кој трајно престанал 
јавниот превоз, може да му се одземе статусот на добро 
од општ интерес за Републиката. 

(2) Одлука за траен престанок на јавниот превоз и 
одземањето на статусот на  добро од општ интерес од 
ставот 1 на овој член, на предлог на Владата на Репуб-
лика Македонија,  донесува Собранието на Република 
Македонија. 

(3) Владата на Република Македонија може делот 
на железничката инфраструктура, на кој е одземен ста-
тусот на добро од општ интерес од ставот (1) на овој 
член, да го пренесе на друг корисник или да го овласти 

управителот на инфраструктурата за преземање правни 
работи за неговиот натамошен статус и намена под ус-
лови утврдени со одлуката од ставот (2) на овој член. 

 
16. Финансирање на железничката инфраструктура 

 
Член  56 

(1) Финансирањето на железничката инфраструкту-
ра се врши согласно со годишниот план од член 48 став 
(6) на овој закон. 

(2) Средствата за финансирање на изградба на же-
лезничката инфраструктура се обезбедуваат од: 

1) Средства  од Буџетот на Република Македонија 
за тековната година; 

2) Кредити и заеми и 
3) Други извори. 
(3) Средствата за финансирање на реконструкција-

та, ремонтот, одржувањето и заштитата на железничка-
та инфраструктура се обезбедуваат од: 

1) Надоместок за користење на железничка инфра-
структура; 

2) Средства обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија во износ од најмалку 0,3% од планираните 
даночни приходи во централниот Буџет на Република 
Македонија за тековната година; 

3) Буџетите на единиците на локалната самоуправа 
за финансирање на услуги од јавен интерес во желез-
ничката инфраструктура;  

4) Дел од вложување на домашни и странски лица и  
5) Средства од други извори. 
(4) Намената на средствата и начинот на нивното 

користење се утврдуваат со годишниот план од членот 
48 став (6) на овој закон. 

 
V. УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
 

Член 57 
(1) Со цел да се оствари јавен интерес, во железнички-

от превоз на патници во Република Македонија каде што 
приходот остварен од транспортните услуги не може да 
ги покрие трошоците, како и за да се зголеми способноста 
на превозниците во железничкиот превоз на патници да 
бидат конкурентни со другите видови на превоз, Владата 
на Република Македонија на предлог на министерот за 
транспорт и врски, ќе ги определи таквите услуги. 

(2) За остварување на јавниот интерес од став (1) на 
овој член на подрачјето на единиците на локалната са-
моуправа советите на единиците на локалната самоу-
права можат да ги определат таквите услуги, за што го 
известуваат Министерството за транспорт и врски.  

(3) Обезбедување на средствата за намената од ста-
вовите (1) и (2) на овој член ќе се изврши  од Буџетот 
на Република Македонија и/или буџетите на единиците 
на локалната самоуправа според следните критериуми: 

-  постоење на јавен интерес, 
- достапност на друг вид на сообраќај, 
- политика на државата во однос на цената на биле-

ти за патнички железнички превоз и 
- вложувања во безбедноста на железничкиот соо-

браќај. 
 

Член 58 
(1) Министерството за транспорт и врски, преку ја-

вен конкурс согласно со Законот за јавните набавки, го 
избира превозникот кој ќе ги извршува услугите од 
членот 57 на овој закон.  

(2) Избраниот превозник  склучува  договор за пер-
иод  од најмалку пет години  со Владата на Република 
Македонија или  градоначалниците  на општините, од-
носно градоначалникот на градот Скопје. Договорот  
ќе му обезбеди  на избраниот превозник  компензација 
на трошоците  врз основа   на  пресметки утврдени со 
договорот. 
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Член 59 
Средствата за надоместокот  на дел од трошоците 

на превозници  од членот  58 на овој закон, се обезбе-
дуваат од Буџетот на  Република Македонија, односно 
од буџетот на единиците на локалната самоуправа. 

 
VI. ДОЛЖНОСТИ НА ШТРАЈКУВАЧКИОТ ОДБОР 

И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ШТРАЈК 
 

Член 60 
(1) Во правното лице кое врши  јавен превоз и во 

правното лице управител на инфраструктура, за време 
на штрајк, штрајкувачкиот одбор  и работниците  кои 
учествуваат  во штрајкот се должни да обезбедат неоп-
ходно ниво на процесот на работа со кое нема да се за-
грози  животот , здравјето, економската и социјалната 
сигурност  на граѓаните и неопходното вршење  на сто-
панските и други дејности во Република Македонија, 
односно за време на штрајк мораат  да сообраќаат  
следниве возови кои: 

- превезуваат животни; 
- превезуват свежи производи; 
- превезуваат опасни материи и предмети; 
- сообраќаат во меѓународниот сообраќај; 
- превезуваат суровини, репроматеријали и погон-

ски материјали кои се неопходни за одвивање на сто-
панските и други дејности на земјата и; 

- превезуваат патници  во локалниот патнички соо-
браќај  на сите релации  и тоа по еден пар возови. 

(2) Штрајкувачкиот одбор и раководното лице на 
управителот на инфраструктурата и раководното лице 
на превозникот ги одредуваат работниците кои  ќе ги 
извршуваат работите од ставот  (1) на овој член. 

(3) Необезбедувањето на неопходното ниво на про-
цесот на работа, во смисол на овој член, претставува 
потешка повреда на работната обврска. 

 
VII. НАДЗОР 

 
Член 61 

Надзор над законитоста на работата на управителот 
на инфраструктурата и превозниците и другите правни 
лица што вршат железнички сообраќај врши Мини-
стерството за транспорт и врски. 

 
Член 62 

Инспекциски надзор над примената на одредбите 
на овој закон и  прописите што се однесуваат на желез-
ничкиот сообраќај врши Државниот инспекторат за 
транспорт (во натамошниот текст: Инспекторат). 

 
Член 63 

 (1) Инспекцискиот надзор се врши преку инспекто-
ри за: 

- железничка инфраструктура; 
- влеча на возови и возни средства; 
- железнички сообраќај и превоз и 
- сигнално-сигурносни,телефонско-телеграфски и 

електротехнички постројки. 
(2) За инспектор за железничка инфраструктура мо-

же да се назначи лице со висока стручна подготовка, 
дипломиран градежен инженер-сообраќајна насока, со 
најмалку три години работно искуство во струката. 

(3) За инспектор за влеча на возови и возни средс-
тва може да се назначи лице со висока стручна подго-
товка дипломиран електро-технички или машински ин-
женер, со најмалку три години работно искуство во 
струката. 

(4) За инспектор за железнички сообраќај и превоз 
може да се назначи лице со висока стручна подготовка 
дипломиран сообраќаен инженер-насока за железнички 
сообраќај и транспорт, со најмалку три години работно 
искуство во струката. 

(5) За инспектор за сигнално-сигурносни, телефон-
ско-телеграфски и електро-технички постројки може 
да се назначи лице со висока стручна подготовка дип-
ломиран електро-технички инженер со најмалку три 
години работно искуство во струката. 

 
Член 64 

(1) Инспекторот е овластен: 
1) да нареди привремено отстранување на технич-

ките и други недостатоци, односно привремено исклу-
чување од сообраќај железнички возила , ако постои 
опасност со нивната употреба да се загрози безбедно-
ста на железничкиот сообраќај; 

2) привремено да го отстрани од работното место 
железничкиот работник кој непосредно учествува во 
вршењето на сообраќајот, ако не ги исполнува пропи-
шаните здравствени и стручни услови за самостојно 
вршење на работите на своето работно место или ако 
на работното место се наоѓа подолго од пропишаното 
работно време; 

3) да нареди отстранување на неправилностите во 
вршењето на железничкиот сообраќај и вршењето на 
тој сообраќај да се усогласи со прописите, а по потреба 
да го определи начинот за отстранување  на утврдените 
неправилности; 

4) да нареди запирање на работите што се изведува-
ат на железничка пруга и во заштитниот појас на же-
лезничката пруга, ако се утврди дека постои опасност 
со тие работи да се загрози безбедноста на сообраќајот; 

5) да нареди запирање на работите што се изведува-
ат во заштитниот појас на железничката пруга, ако тие 
се изведуваат без одобрение за градење; 

6) да ја прегледа техничката документација во вр-
ска со изградбата, реконструкцијата, ремонтот и одр-
жувањето на железничките пруги; 

7) да ги прегледа работите на изградбата, рекон-
струкцијата, ремонтот, одржувањето и заштитата на 
железничките пруги и објектите на пругите; 

8) да нареди рушење на објект или негов дел што се 
гради во заштитниот појас, спротивно на овој закон; 

9) да ја провери исполнетоста на условите за упра-
вување со железничката инфраструктура; 

10) да ја провери исполнетоста на условите за пре-
воз на патници и стока во железничкиот сообраќај; 

11) да го провери извршувањето на превозот на пат-
ници и стока во железничкиот сообраќај на начин и 
под услови предвидени со овој закон и прописи со кои 
се уредува безбедноста на железничкиот сообраќај и 

12) да провери дали правилно и редовно се спрове-
дува утврдениот и објавениот возен ред во железнич-
киот сообраќај. 

(2) Ако железничката пруга не е во таква состојба 
што на неа може да се врши безбеден сообраќај, инспе-
кторот ќе нареди веднаш да се преземат мерки за обез-
бедување на сообраќајот, а по потреба ќе го забрани  
привремено и сообраќајот на железничката пруга, од-
носно на загрозената делница од железничката пруга. 

 
Член 65 

Правните и физичките лица кои на железничката 
пруга или во непосредна близина на железничката пру-
га изведуваат или вршат работи, се должни на инспе-
кторот да му овозможат вршење на инспекција, да му 
дадат потребни објаснувања и да му ја стават на увид 
потребната техничка документација. 

 
Член 66 

(1) Инспекторот работите на инспекцијата ги врши 
самостојно и донесува решение во рамките на овласту-
вањата определени со овој закон. 

(2) Против решението на инспекторот може во рок 
од осум дена од денот на приемот на решението да се 
поднесе жалба до министерот за транспорт и врски. 

(3) Жалбата од став (2) на овој член не го одлага из-
вршувањето на решението, ако тоа го бара итноста на 
мерките одредени во решението. 
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Член 67 
(1) Инспекторот има службена легитимација. 
(2) Начинот на издавањето и одземањето на служ-

бената легитимација, формата, содржината, образецот 
и амблемот на службената легитимација, го пропишува 
министерот за транспорт и врски. 

(3) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспе-
кторот е должен да ја покаже службената документација. 

 
Член 68 

Управителот на инфраструктура и превозниците се 
должни на Инспекторатот, на негово барање, да му до-
ставуваат извештај за состојбата на железничките пру-
ги и железничките возила. 

 
VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 69 

 (1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице, ако:  

1) Врши јавен превоз на патници и стока  без дозво-
ла за превоз (член 6); 

2) Врши јавен превоз на патници и стока без реше-
ние за безбедност (член 12) 

3) Врши превоз за сопствени потреби без решение 
за безбедност (член 13); 

4) Проектира, гради, реконструира, ремонтира и 
опремува железничка инфраструктура што не одговара 
на потребите на безбедноста на сообраќајот и заштита-
та на животната средина и природата (член 18 став 3); 

5) Во пружниот и заштитниот појас врши поставу-
вање на водоводни, канализациони, електрични, теле-
фонски и телеграфски водови, без согласност за извр-
шување на тие работи (член 33 став 1) и 

 6) Врши трговија со инфраструктурни капацитети 
(член 43 став 7). 

(2) За прекршокот од став (1)  на овој член, глоба во 
износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече и на одговорното лице во правно-
то лице. 

(3) За прекршокот од став (1) точки 4, 5 и 6 на овој 
член глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице. 

 
Член 70 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице, ако: 

1) во рокот утврден од страна на Министерството за 
транспорт и врски кој не може да биде подолг од шест 
месеца не се отстранат недостатоците (член 8 став 1); 

2) во утврдениот рок не ги пријави статусните про-
мени, промена на   фактите и околностите од значење 
за извршување на дејноста (член 10, став 1); 

3) предаде во сообраќај железничка пруга и по-
стројка, објект и уред на пругата без решение за упо-
треба (член 22 став 3); 

4) меѓусебно вкрстување на железнички пруги и 
вкрстување на железничка пруга со друга пруга (инду-
стриска железница, индустриски колосек, трамвајска 
пруга и слично), изврши спротивно на член 23 од овој 
закон; 

5) изведува работи на ремонт на железничка пруга 
без техничка документација и согласност на техничка 
документација (член 26 ставови 1 и 2); 

6) не ја организира и трајно не ја врши контролата 
на состојбата и одржувањето на железничките пруги, 
постројките, објектите, уредите и опремата на тие по-
стројки (член 27 став 1); 

7) не врши работи на заштита на железничката пру-
га, објектите, уредите, постројките и опремата, (член 
32 ставови 1 и 2 ); 

8) не презема потребни мерки за техничка и физич-
ка заштита на железничката пруга и на објектите на 
пругата (член 36 став 1); 

9) не се придржува кон утврдениот возен ред (член 
46 став 3) и 

10) пренесува доделен инфраструктурен капацитет 
на друг превозник (член 43 став 6).  

(2) За прекршокот од став (1)  на овој член, глоба во 
износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.  

 
Член 71 

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице, ако: 

1) при изградба или реконструкцијата на железнич-
ката пруга, инвеститорот не ги измести, односно при-
лагоди инсталациите кон настанатите промени (член 
20 ставови 1 и 2); 

2) не води евиденција и други технички податоци 
од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај 
(член 21 став 5); 

3) при вкрстување на железничка пруга и пат во 
исто ниво не ги одржува патните премини (член 28 
став 1); 

4) изведува работи или други активности на желез-
ничката пруга и пружниот појас без согласност (член 
34); 

5) во заштитниот појас на железничката пруга гра-
ди згради и објекти или поставува постројки и уреди 
без одобрение (член 35); 

6) управителот на инфраструктурата не ги отстрани 
привремените заштитни направи, материјалот и други-
те средства и не плати надомест за користење на земји-
ште (член 36 став 3); 

7) гради објекти и постројки на пружниот појас без 
согласност на управителот на железничката инфра-
структура (член 39 став 2); 

8) не води евиденција (член 39 став 3); 
9) не донесе акт за условите за градба, реконструк-

ција, одржување и заштита на индустриски колосек, 
железнички возни средства како и акт за организирање 
и регулирање на железничкиот сообраќај (член 40 став 
5) и 

10) врши превоз без склучен договор за пристап на 
железничката   инфраструктура (член 41 став 3). 

(2) За прекршок од став (1)  на овој член, глоба во из-
нос од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече и на одговорното лице во правното лице. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  72 

До денот на  влегувањето во сила на националната 
програма од членот 48 на овој  закон, финансирањето 
на железничката инфраструктура се врши согласно со 
годишниот план од член 127 на Законот за Македон-
ските железници (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 9/98). 

 
Член 73 

Владата на Република Македонија, Националната 
програма од членот 48 на овој закон, ќе ја донесе нај-
доцна до 30 јуни 2007 година. 

 
Член 74 

(1) Прописите и другите акти чие донесување е 
утврдено со овој закон, ќе се донесат најдоцна до 30 
септември 2007 година. 

(2) До денот на влегувањето во сила на прописите 
врз основа на овластувањата на овој закон ќе се приме-
нуваат постојните прописи. 
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Член 75 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за Македонските железници 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
9/98), освен одредбите од членовите 44 до 125 на исти-
от закон кои ќе важат до денот на влегувањето во сила, 
односно до денот на примената на законот кој ќе се од-
несува на безбедноста на железничкиот сообраќај и 
членот 127 од истиот закон кој ќе важи до денот на 
влегувањето во сила на националната програма од чле-
нот 48 на овој закон. 

 
Член 76 

(1) Владата на Република Македонија до Собрание-
то на Република Македонија ќе достави закон за осно-
вање на регулаторно тело најдоцна до 01 јануари 2009 
година. 

(2) До донесување на закон за основање на регула-
торно тело, работите од надлежност на регулаторното 
тело од член 47 на овој закон, ќе ги извршува Мини-
стерството за транспорт и врски.  

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
763. 

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за инду-
стриска сопственост (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/02, 42/03, 9/04 и 39/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
24.04.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПРОНАЈ-
ДОЦИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОДБРАНАТА 
И КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА 
ДРЖАВАТА И ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ-
ТО НА ПАТЕНТ ЗА ТАКВИТЕ ПРОНАЈДОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат доверливите про-
најдоци што се однесуваат на одбраната и кои се од ин-
терес за безбедноста на државата и начинот за призна-
вањето на патент за таквите пронајдоци. 

 
Член 2 

За доверливи пронајдоци што се однесуваат на од-
браната, се сметаат пронајдоците кои се однесуваат на: 

1) сите видови на средства за вооружување, освен 
ловечкото и спортското оружје; 

2) сите видови на воздухоплови, падобрани и падо-
бранската десантна опрема наменета за потребите на 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: АРМ); 

3) сите видови на борбени пловни објекти и нивна-
та специфична опрема нaменета за потребите на АРМ; 

4) средства за врски, криптозаштита, противеле-
ктронско обезбедување, радио и радиотехничко изве-
дување и за безбедност наменети за потребите на АРМ; 

5) сите видови на возила наменети за потребите на 
АРМ (борбени, неборбени и други специјални моторни 
возила), освен патничките возила; 

6) висечки, монтажни и лансирни мостови, понтон-
ски паркови наменети за потребите на АРМ; 

7) муниција и нејзини елементи за сите видови 
средства за вооружување, освен за ловечкото и спорт-
ското оружје; 

8) сите видови ракети и уреди за лансирање и наве-
дување, освен за одбрана од градобијност и за огномет; 

9) сите видови минско-експлозивни и распрскувач-
ки средства; 

10) барут, експлозивни и запални, димни и осветлу-
вачки средства, освен ловечкиот барут и стопански 
експлозив; 

11) опрема и средства за минирање и деминирање, 
маскирање и камуфлажа наменета за потребите на 
АРМ; 

12) уреди и инструменти за воздушно набљудува-
ње, за идентификација и легитимирање, за ориентација 
и навигација за управување и водење на радари, инфра 
црвени уреди, ласерски и нишански направи конструи-
рани и произведени за потребите на АРМ; 

13) средства за противнуклеарна, противхемиска и 
противбиолошка заштита, средства за детекција, дози-
метрија и идентификација, освен уредите и средствата 
за заштита од контаминација и постапките за добивање 
на тие средства; 

14) специјален алат, прибор, опрема и амбалажа за 
транспорт и чување на средствата од точка 1 до 13 на 
овој член; 

15) сите видови друга опрема произведена според 
стандардот на одбраната; 

16) други пронајдоци што според своите технички осо-
бини и намени се однесуваат на одбраната на државата. 

 
Член 3 

За доверливи пронајдоци кои се од интерес за без-
бедноста на државата, се сметаат пронајдоците кои се 
однесуваат на: 

1) уреди, средства, склопови и подсклопови, како и 
постапките за нивна изработка, наменети за: 

- собирање на податоци и известување и преземање 
на потребни мерки за откривање, спречување и доку-
ментирање на активности насочени кон загрозување на 
уставниот поредок на Република Македонија; 

- заштита на тајноста на податоците и известувања-
та од интерес за безбедноста на државата при нивниот 
пренос и размена во системот за комуникации и ин-
формирање; 

- воспоставување и одржување на оперативни и 
функционални системи за врска на органите и служби-
те за безбедност; 

- контрола и анализа на активности во радио-фре-
квентниот спектар (опсег), 

- електронско обезбедување и противелектронски 
дејства; 

- превентивно-техничко обезбедување на објектите 
од посебен интерес за државата и на лицата кои врз ос-
нова на одлуките на надлежните државни органи се за-
штитуваат со посебни мерки за безбедност; 

2) средства и постапки наменети за откривање, 
идентификација, неутрализација и уништување на 
експлозивни направи, како и за детекција, дозиметрија, 
идентификација и заштита од опасни материи и извори 
на зрачења; 

3) специјално вооружување и други специјални 
средства, како и постапка за нивна изработка, односно 
добивање кои органите и службите за безбедност ги 
користат во вршењето на задачите; 

4) уреди и средства за примена на хемиски и други ме-
тоди (анализа на технички материи, наркотици и др.); 

5) други пронајдоци што според своите технички 
особини  и намена можат да бидат од интерес за без-
бедноста на државата. 

 
II. НАЧИН НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАТЕНТ ЗА 

ДОВЕРЛИВ ПРОНАЈДОК 
 

Член 4 
Пријава за признавање на патент за пронајдок што 

се однесува на одбраната се поднесува до Министерс-
твото за одбрана, а за пронајдок кој е од интерес за без-
бедноста на државата до Министерството за внатреш-
ни работи. 

Член 5 
По приемот на пријавата за признавање на патент, 

се испитува дали пронајдокот за кој се бара признава-
ње на патент е пронајдок што се однесува на одбрана-
та, односно е од интерес за безбедноста на државата. 
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Член 6 
Во постапката за испитување на пријавата за приз-

навање на патент може да се побара стручно мислење 
за исполнување на општите услови за признавање на 
патент на пријавениот доверлив пронајдок од Држав-
ниот завод за индустриска сопственост или од друг др-
жавен орган.  

Член 7 
За резултатот од испитувањето на пријавата за 

признавање на патентот, се известува подносителот на 
пријавата. 

 
Член 8 

За пронајдок за кој во постапката за признавање на 
патент, ќе се утврди дека претставува пронајдок што се 
однесува на одбраната и кој е од интерес за безбедно-
ста на државата се издава решение за признавање на 
патентот за доверлив пронајдок. 

Решението за признавање на патентот за доверлив 
пронајдок може да се издаде за целосно или делумно 
признавање на патентот за доверлив пронајдок. 

Решението за признавање на патентот за доверлив 
пронајдок се доставува до Државниот завод за инду-
стриска сопственост и до подносителот на пријавата. 

 
Член 9 

Ако по една пријава има повеќе носители на патен-
ти на секој од нив му се издава посебна исправа за па-
тент во која се назначени сите носители на патентот. 

 
Член 10 

Во текот на постапката за признавање на патентот 
за доверлив, сите документи, материјали и други акти 
во врска со пронајдокот се означуваат со соодветен 
степен на класификација, согласно прописите од обла-
ста на класифицираните информации. 

 
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 11 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија. 

 
      Бр. 19-2251/1                    Заменик на претседателот 
24 април 2007 година            на Владата на Република  

      Скопје                                     Македонија, 
       м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
764. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожар-
никарството („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/04) и член 10 од Законот за финансирање 
на единиците на локалната самоуправа („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04), а во 
врска со член 44 став 2 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04) и член 22, 
став 1, точка 11 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.05.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕН-
СКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ, ДОДАТОЦИ ОД ПЛАТИ 
И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИ-
ТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ  

ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

распределба на наменски дотации за плати, додатоци 
од плати и надоместоци за вработените во територијал-
ните противпожарни единици (во натамошниот текст: 
ТППЕ) за 2008 година, по општини. 

Член 2 
Средствата за плати, додатоци од плати и надоместо-

ци за вработените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на 
Република Македонија за 2008 година, во Раздел 06001 – 
Министерство за внатрешни работи, Програма А – Де-
централизација, Потпрограма А2 – Пренесување на над-
лежности на единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 3 

Средствата од членот 2 на оваа уредба се распреде-
луваат по општини, согласно следните критериуми: 

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на 
склучени спогодби за преземање во надлежност на 
Градот Скопје и општините и 

- износ на основни плати, додатоци од плати и на-
доместоци по вработен во ТППЕ согласно закон.  

 
Член 4 

Распределбата на средствата од членот 2 на оваа 
уредба по општини, ќе ја врши Министерството за вна-
трешни работи. 

 
Член 5 

Остатокот од средствата по исплатени плати, дода-
тоци од плати и надоместоци за вработените во ТППЕ 
на месечно ниво, се пренесува во наредниот месец. 

 
Член 6 

Остатокот од средствата по исплатени плати, дода-
тоци од плати и надоместоци за вработените во ТППЕ 
на 31.12.2008 година, Министерството за финансии го 
враќа во Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а се применува од 1 јануари 2008 година. 
 
   Бр. 19-2647/1             Заменик на претседателот 
8 мај 2007 година        на Владата на Република 
        Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
765. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 
8, став 1, точка 4 од Законот за технолошки индустри-
ски развојни зони (“Службен весник на Република Ма-
кедонија “ бр. 14/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 6.05.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУПОТ 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКАТА  РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закупот 

на градежното земјиште во технолошко-индустриско 
развојната зона Скопје и за висината на закупнината, за 
закуподавецот Џонсон Контролс Македонија ДООЕЛ. 

 
Член 2 

Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се дава во долготраен закуп за времен-
ски период определен во член 3 од оваа одлука прет-
ставува: 

КП 602/6..............................со површина од 52393м2 
КП 602/8..................................со површина од 463м2 
КП 602/9................................со површина од 1125м2 
КП 592/2....................................со површина од 21м2 
со вкупна.............................со површина од 54002м2 
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опишано во Имотен Лист бр. 1 за КО Бунарџик и нуме-
ричките податоци 1114/1061 од 22.02.2007 година, по-
тврден од ДЗГР Сектор за премер и катастар Скопје и 
претставува Градежна парцела, според извод од Урбани-
стичкиот план бр. 13, локалитет/населено место Илин-
ден, Општина Илинден, издаден од Република Македо-
нија, Општина Илинден под бр. 10-380/2 од 12.02.2007 
година, врз основа на Урбанистичкиот проект со бр. Ф 
1006 од 12.02.2007 година, одобрен по ревизијата од Ко-
мисијата при Министерството за транспорт и врски под 
бр. 02-21744 извршена на 13.12.2006 година. 

 
Член 3 

Периодот за кој земјиштето од член 1 од оваа одлу-
ка, се дава во долготраен закуп, изнесува 50 (педесет) 
години, сметано од денот на склучување на договорот 
за долготраен закуп, со можност за продолжување за 
уште 25 (дваесетипет) години. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
опишано во член 1, изнесува: 

Во првите 25 години изнесува 1 ЕВРО, за 1 (една) 
година, како фиксен износ, во денарска противвред-
ност пресметана според  средниот курс од Народна 
банка на Република Македонија на денот на плаќањето, 
за земјиштето опишано во член 2 од оваа одлука, а со 
вкупна површина од 54002м2. 

Дваесет и шестата (26) година од закупот, сметано од 
денот на склучувањето на договорот за закуп, закупнина-
та за предметното земјиште ќе изнесува 6.000 ЕВРА (ше-
стилјади), за 1 (една) година, во денарска противвредност, 
пресметана според средниот курс од Народната банка на 
Република Македонија, на денот на плаќањето. 

По истекот на рокот од 26 (дваесетишест) години, 
сметано од денот на склучувањето на договорот за дол-
готраен закуп, закупнината ќе се одредува еднаш го-
дишно, со можност за зголемување, засметувајќи ја 
официјалната инфлациона стапка во Република Маке-
донија, но не повеќе од 15% на годишно ниво,  која ќе 
изнесува максимална стапка на промена. 

 
Член 5 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 19-2729/1               Претседател на Владата 
6 мај 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
766. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 
31 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
6.05.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ  НА РЕПУБЛИКА   МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Се дава на долготраен закуп градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија во вкупна повр-
шина од 880м2 на Општина Карпош и тоа: 

КП бр. 3470/2 во површина од 880м2 евидентирано 
во Имотен лист 4917, КО Карпош издаден од Државен 
завод за геодетски работи, Одделение за премер и ката-
стар, Подрачна единица – Скопје од 18.04.2007 година.  

Член 2 
Правото на долготраен закуп на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука, се дава по пат на непо-
средна спогодба, без надоместок за реализација на про-
ектот за изградба на “Куќа на општините“ – Скопје. 

 
Член 3 

Правото на долготраен закуп ќе се стекне со склу-
чување на договор, кој претставува основ за запишува-
ње на правото на долготраен закуп во јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 19-2054/1               Претседател на Владата 
6 мај 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
767. 

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05 и 37/06) и член 31 од Законот за надворешни ра-
боти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/01), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.04.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Дипломатско-конзу-

ларно претставништво во Чешката Република, во ранг 
на Амбасада со седиште во Прага.  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија “. 

 
      Бр. 19-2326/1                    Заменик на претседателот                             
24 април 2007 година             на Владата на Република  
          Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
768. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), а во врска со точка 4 од Националната страте-
гија за мало и лесно оружје (МЛО) и Акционен план, 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 2 мај 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА  
КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ 
 

Член 1 
За планирање, следење и анализирање на состојбата 

со контролата на малото и лесно оружје и координира-
ње на активностите на надлежните институции во Ре-
публика Македонија, кои работат на решавањето на 
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проблемите во врска со превенцијата, искоренување на 
пролиферација на нелегалното оружје и контрола на 
легалното оружје, а со цел создавање на поефикасна 
контрола врз малото и лесно оружје, се образува Наци-
онална комисија за мало и лесно оружје (во натамош-
ниот текст: Национална комисија). 

 
Член 2 

Националната комисија се состои од претседател, 
национално контакт лице, членови и секретар, имену-
вани од Владата на Република Македонија. 

Претседателот, националното контакт лице, члено-
вите и секретарот од став 1 на овој член, се именуваат 
по предлог од: Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за одбрана, Министерството за прав-
да, Министерството за надворешни работи, Мини-
стерството за економија, Министерството за локална 
самоуправа, Министерството за образование и наука, 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и Министерството за финансии - Царинска-
та управа. 

Покрај лицата од став 1 на овој член, во работата на 
Националната комисија учествува и претставник од 
Програмата за развој при Организацијата на Обедине-
тите нации. 

 
Член 3 

Лицата од член 2 на оваа одлука се именуваат за 
време од четири години и можат да бидат повторно 
именувани. 

 
Член 4 

Во извршување на работите од член 1 на оваа одлу-
ка, Националната комисија соработува со меѓународни 
организации и здруженија на граѓани кои се вклучени 
во решавањето на проблемите со контролата на малото 
и лесно оружје. 

 
Член 5 

Националната комисија ќе доставува до Владата на 
Република Македонија извештај за својата работа нај-
малку еднаш годишно. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-2390/2                Претседател на Владата 
2 мај 2007 година               на Република Македонија, 
        Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
769. 

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/93), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 8.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ 

ФОНД ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ 
 
1. Се поништува Конкурсот за давање на користење-

концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје 
Охридско Езеро бр. 19-2/1 од 16 февруари 2006 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија “. 

 
    Бр. 19-2526/1                     Претседател на Владата                                                                                                                                    
8 мај 2007 година                   на Република Македонија, 
          Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

770. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНА-
ТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ус-

ловите, критериумите, висината, начинот и постапката 
за утврдување и остварување на правото на социјална 
парична помош (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/98, 21/98, 28/01, 23/02, 91/02, 59/03, 
41/05 и 109/05).  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија “. 

 
    Бр. 19-2578/1                     Претседател на Владата                                
8 мај 2007 година                   на Република Македонија, 
         Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
771. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.  59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во 
врска со  член 4 од Законот за трансформација на Јав-
ното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.29/05), Владата на Република Макeдонија, на седни-
цата одржана на 8.05.2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА 
НА КАПИТАЛ, СРЕДСТВА, ПРАВА,  ОБВРСКИ И 
ВРАБОТЕНИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ 

- Ц.О. СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се верификува Планот за поделба на 

капитал, средства, права, обврски и вработени на ЈП 
„Македонски Железници“ - Ц.О. Скопје, изработен од 
Министерството за транспорт и врски. 

 
Член 2 

Планот за поделба на капитал, средства, права, обвр-
ски и вработени на ЈП „Македонски Железници“ - Ц.О. 
Скопје е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.19-2597/1                     Заменик на претседателот  
8 мај 2007 година               на Владата на Република  

   Скопје                                      Македонија, 
                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

П Л А Н 
ЗА ПОДЕЛБА НА КАПИТАЛОТ, СРЕДСТВАТА, 
ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ НА ЈП 

„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“–Ц.О.-СКОПЈЕ 
 
Принципи на поделба вградени во Планот за подел-

ба на капиталот, средствата, правата, обврските и вра-
ботените на ЈП „Македонски железници“: 



11 мај 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 19 

• Поделбата на ЈП „Македонски железници“ Ц.О.–
Скопје е врз основа на Законот за трансформација на 
ЈП „Македонски железници“ и Законот за желeзници-
те. Исто така, применети се Законот за јавни претприја-
тија и Законот за трговски друштва; 

• Основен принцип за поделба на капиталот е член 
14 од Законот за железниците каде што е точно наведе-
но што и припаѓа на Инфраструктурата; 

• Побарувањата и обврските се поделени врз прин-
цип на функционална припадност, односно во кој дел 
се настанати; 

• Вработените, исто така, се поделени врз принци-
пот на припадност од функцијата што ја извршуваат. 

 
1. Припадност на основните капацитети и оста-

нати билансни позиции 
1.1. Во инфраструктурата припаѓаат: 
Согласно со Законот за железници (член 14), инфра-

структурата ги опфаќа следните основни капацитети: 
• Железничките пруги со горен и долен строј; 
• Железничките станици, 
• Објектите, постројките и уредите на пругите; 
• Системите за електрификација; 
• Сигнално-сигурносните системи; 
• Телекомуникациските и информатичките системи 

во железничкиот сообраќај; 
• Зградите, депоата и други градежни објекти на 

железничките станици кои се во функција на организи-
рање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржу-
вање на инфраструктурата; 

• Земјиштето кое функционално припаѓа на и под 
пругата и објектите на железничкиот пружен појас; 

• Воздушниот простор над пругата во висина од 12 
м, односно 14 м над горниот раб на шината кај дално-
вод со напон над 220 КW; 

• Просториите во железничките станици, кои се во 
функција на организирање и извршување на транспор-
тот ќе бидат сопственост на Инфраструктурата, (мага-
цини, конаци, билетарници и друго), а ќе бидат отста-
пени на користење на Транспортот со договор за закуп 
без надоместок до приватизацијата на А.Д. „Транс-
порт“, во смисла на член 6 од Законот за трансформа-
ција на ЈП „Македонски железници“ Ц.О. 

 
1.2. Во транспортот припаѓаат: 
• Влечните капацитети (сите видови локомотиви, 

ЕМВ и ДМВ); 
• Влечените капацитети (товарни вагони, патнички 

вагони, спални, кушети и бифе-вагони); 
• Сите работилници и депоа што се наоѓаат во 

Скопје, Битола, Железара Југ и Гевгелија заедно со ко-
лосеците од граничник до депоата; 

• Сите згради и работилници во Подружницата за 
влеча на возови, освен РЕ Механизирано; 

• Управната зграда на Дирекцијата на ЈПМЖ како 
капитал и припаѓа на Инфраструктурата. Канцелариска-
та опрема се дели соодветно на бројот на вработените, 
кои припаѓаат на Инфраструктурата и Транспортот. 

 
1.3. Останати билансни позиции 
1.3.1. Трајните влогови и удели што постојното 

ЈПМЖ ги има во други претпријатија преминуваат како 
државен капитал на Инфраструктурата, (согласно со 
член 11 од Законот за Трансформација на ЈП „Македон-
ски железници“ Ц.О.-Скопје), а утврдувањето и распола-
гањето со капиталот ќе се врши врз основа на Законот за 
приватизација на државниот капитал („Службен весник 
на Република Македонија“ број 74/05).  

1.3.2. Обврските на ЈПМЖ по основ на кредити 
спрема странски доверители и обврски кон странски 
железници по основ на железнички сообраќај во обата 
периода 1991-1995 година и 1996-2006 година ќе се ре-
гулираат согласно со член 8 од Законот за трансформа-
ција на ЈПМЖ. 

Вкупна задолженост на ЈПМЖ и обата субјекта Ин-
фраструктура и Транспорт по сите основи: 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Од вкупната задолженост на ЈПМЖ: 
- Владата на РМ во име на ЈПМЖ има измирено по 

основ на кредити спрема странски доверители износ од 
68.360.889,99 евра, а со соодветна денарска против-
вредност го има задолжено ЈПМЖ; 

- За долгот од претходната ставка, Владата на РМ 
(Министерството за финансии) има пресметана затезна 
камата во износ од 24.313.798,91 евра; 

- Владата на РМ има измирено спрема странски же-
лезници по основ на железнички сообраќај, согласно со 
издадена гаранција кон УИЦ:  

--за I период износот од 10.037.670,00 евра; 
- Вкупниот долг на ЈПМЖ спрема Владата на РМ за 

веќе измирени побарувања спрема странски доверите-
ли, на 31.12.2006 година изнесува 102.712.358,90 Евра. 

Анализа на задолженоста на ЈПМЖ 
a) Кредитната задолженост на ЈПМЖ со 31.12.2006 

година изнесува: 
 
Денари 

6.327.633.928,50 
Курс ЕУР 
31.12.2006 

61,1741 

ЕВРА 
 

103.436.485,84; 
 
б) Од тоа, Владата на Р. Македонија има измирено 

спрема странски доверители и го има задолжено Јавно-
то претпријатие износот: 

 
Денари 

4.181.915.920,00 
Курс ЕУР 
31.12.2006 

61,1741 

ЕВРА 
 

68.360.889,99. 
 
Пресметаната затезна камата од Владата на Р. Ма-

кедонија спрема ЈПМЖ за измирените долгови спрема 
странски доверители изнесува: 

 
Денари 

 1.487.374.766,00 
Курс ЕУР 
31.12.2006 
61,1741 

ЕВРА 
 

24.313.798,91. 
 
Вкупниот долг на ЈПМЖ спрема Владата на Р. Ма-

кедонија по основ на платени кредити спрема странски 
доверители и пресметана затезна камата изнесува: 

 
Денари 

5.669.290.686,00 
Курс ЕУР 
31.12.2006 

61,1741 

ЕВРА 
 

92.674.688,90: 
 
в) Недоспеаните обврски на ЈПМЖ спрема стран-

ски кредитори од 1.1.2007 година до крај на отплатата 
изнесуваат: 

 
Денари 

 658.343.242,50 
Курс ЕУР 
31.12.2006 

61,1741 

ЕВРА 
 

10.761.796,95 
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Задолженоста на инфраструктурата по кредити е 
следна:  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задолженоста на транспортот по кредити е следна:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЈП „Македонски Желзници“ Ц.О.Скопје за подобро 

да ја изврши својата трансформација доби од Светската 
банка кредит наречен „Проект за реформи во железни-
ците“ во износ од 15.000.000,00 евра. 

Целта на Проектот е да се подобри финансиската 
одржливост, продуктивноста, ефикасноста на желез-
ничките операции. Проектот се состои од: 

А. Подобрување на капацитетот и ефикасноста на 
Инфраструктурата во износ од 6.000.000 евра; 

Б. Преструктурирање и операции за да се подобри 
капацитетот на ефикасноста на Транспортот во износ 
од 9.000.000 евра. 

Во Проектот во обата дела се вклучени и компонен-
ти за преструктурирање на Инфраструктурата, технич-
ка помош, финансирање на ревизијата на Проектот, ка-
ко и претструктурирање и идна приватизација на 
Транспортот. Кредитот е оперативен, односно рокот за 
користење е до 31.12.2009 година.  

 
1.3.3. Во Транспортот припаѓаат долговите спре-

ма странските железници по основ железнички соо-
браќај за обата периода. 

 
I. Период 1991-1995 година 
За овој период е карактеристично што сите пресме-

тки се водени од страна на поранешната Заедница на 
југословенски железници во име и за сметка на желез-
ниците од поранешна СФРЈ. 

Склучен е Договор со УИЦ на 15.7.2004 година со кој 
се одобрува дисконт од 51% за 17 железнички управи. 

Утврден е долг од 49% во износ од 12.208.341,00 
евра кој се исплаќа на 5 години со каматна стапка од 
3,567% годишно и изнесува 13.383.575,00 евра. 

Заклучно со 31.12.2006 година Владата на Р. Маке-
донија спрема странските железнички управи има исп-
латено износ од 10.037.670,00 евра и за овој износ во 
денари е задолжено ЈП МЖ-Скопје. Остатокот по овој 
Договор е 3.345.905,00 евра. 

Три железнички управи не го потпишаа овој дого-
вор, и тоа: 

Унгарски железници износ 14.365.474,00 евра; 
Хрватски железници износ   4.520.454,00 евра; 
Бугарски железници износ   3.619.647,00 евра. 
 
Во почетокот на 2007 година со трите железнички 

управи остварени се контакти и побарано е решавање 
на стариот долг по исти услови како во Договорот со 
УИЦ од 15.7.2004 година. 

 
II. Период 1996-2004 година и 2005-2006 година 
 
Од 1996 година ЈП „Македонски железници“ Ц.О.-

Скопје настапува самостојно во односите со странски-
те железници по основ на железнички сообраќај. Има 
склучено билатерални договори речиси со сите желез-
нички управи и врз база овие договори се врши месеч-
на пресметка и порамнување.  

       
                                                              во Евра 

   1996-2004            2005-2006                Вкупно 
10.339.318,94          2.835.363,38            13.174.682,32 

 
1.3.4. Неплатени придонеси и даноци од плати 

на ЈПМЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поделба на неплатените придонеси и даноци од 

плата: 
 
1. Инфраструктура неплатени придонеси и дано-

ци од плата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Транспорт-неплатени придонеси и даноци од 

плата 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поделба на старите неплатени придонеси и даноци 

од плати на обата субјекта што ќе произлезат од Јавно-
то претпријатие е извршена врз основа на припадноста 
на вработените на 31.12.2006 година. За Дирекцијата 
на ЈПМЖ, како неподелена со 31.12.2006 година, при-
донесите се поделени 50:50 на Транспортот и Инфра-
структурата. Евентуалните салда, по поделбата, обата 
субјекта ќе ги решат со меѓусебен договор. 
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1.3.5. Останато 
 
• Обврските спрема доверителите кои произлегува-

ат од изградбата на пругата Куманово-Деве Баир-гра-
ница со Република Бугарија ѐ припаѓаат на Инфрастру-
ктурата; 

• Обврските за членарина во УИЦ ес поделени 
50:50 на Инфраструктурата и Транспортот; 

• Сите останати билансни позиции ќе бидат поделе-
ни во согласност со идентификацијата на соодветна 
припадност. 

 
2. Организациска припадност врз основа на 

пресметковно одвојување 
 
2.1. Инфраструктура 
 
Врз основа на член 15, став 3 од Законот за желез-

ниците,  Инфраструктурата ги врши следните дејности: 
• Го организира и регулира железничкиот сообра-

ќај; 
• Обезбедува пристап и користење на железничката 

инфраструктура на сите железнички превозници, кои 
ги исполнуваат условите пропишани со Законот за же-
лезници; 

• Го организира јавниот превоз и превозот за сопс-
твени потреби; 

• Планира изградба, реконструкција, ремонт, одр-
жување и заштита на железничката инфраструктура; 

• Врши модернизација, одржување и заштита на же-
лезничката инфраструктура, пружните возила и маши-
ни; 

• Презема мерки за заштита од бучава и заштита на 
животната средина; 

• Врши и други активности што се во функција на 
дејноста. 

 
За извршување на дејноста, во Инфраструктура-

та ќе припаднат следните организациски делови: 
 

 Број на вработени 
   31.12.2006 година 

 
1. Менаџмент                              3 
2. Подружница за сообраќај-регулирање на сообр.   503 
3. Влеча на возови                            83 
4. Подружница ЗОП                           515 
5. Подружница ЕТП                       222 
6. Сектор за изградба на нови пруги                  18 
7. Сектор за општествен стандард                   21 
8. Сектор за информатика                      39 
9. Одделение за инвестиции                    15 
10. Отсек за возен ред                           3 
11. Отсек за оперативни работи                    29 
12. Дел од Одделение за финансии                     11 
13. Дел од Одделение за книговодство                    11 
14. Дел од Одделение за план, развој, статистика        6 
15. Дел од Одделение за набавки       6 
16. Дел од Одд. за правни, кадровски и општи работи 23 
17. Дел од Одделение за внатрешна контрола          3 
18. Дел од Одделение за одбрана             3 
19. Дел од Одделение за меѓународни односи     2 

 
Вкупно вработени во Инфраструктурата          1516 
 
2.2. Транспорт 
Врз основа на член 4 од Законот за железници, деј-

ност на транспортот е: 
• Јавен превоз на патници и стока во меѓународен и 

внатрешен сообраќај; 
• Превоз за сопствени потреби. 
Дејност на транспотот е и: 
• Тековно инвестициско одржување на влечни и 

влечени средства. 

За извршување на дејноста во Транспортот ќе 
припаднат следните организациски делови: 

 
   Број на вработени 
   31.12.2006 година 

 
1. Менаџмент             3 
2. Дел од Подружница за сообраќај за  
    извршување на транспорт                443 
3. Подружница за влеча на возови                  789 
4. Одд. за комерција и маркетинг                       8 
5. Одделение за ЖИТ                2 
6. Отсек за возни средства и одржување     9 
7. Одделение за контрола на приходи                   27 
8. Дел од Одделение за финансии     15 
9. Дел од Одделение за книговодство    11 
10. Дел од Одделение за план, развој и стат.  10 
11. Дел од Одделение за набавки       5 
12. Дел од Одд. за прав., кад. и општи работи       22 
13. Дел од Одделение за внатреш. контрола;    2 
14. Дел од Одделение за одбрана                    3 
15. Дел од Секторот за меѓународни односи    2 
16. Отсек за работа со товарни и патнички 
      вагони, РИВ и РИЦ                      1 
17. Отсек за НИП дејност и Печатница    11 
18. Отсек за контрола на влечни и влечени средства  10 
 
Вкупно вработени во Транспорт             1373 
 
Заклучно со 30.04.2007 година, бројот на вработени 

во ЈП „Македонски Железници“ Ц.О. Скопје изнесува 
2923 вработени од кои во ЈП за железничка  инфра-
структура Македонски Железници – Скопје  припаќаат 
1510 вработени, а во АД за транспорт  Македонски Же-
лезници АД – Скопје параќаат 1413 вработени.  

 
3. Сметководствено работење 
 
По изготвувањето на Завршната сметка за 2006 го-

дина,  се изврши поделба на капиталот, средствата и 
обврските, односно да се изготви делбен биланс за оба-
та субјекта. Поделбата на билансните позиции е во сог-
ласност со овој План за поделба на капиталот, средс-
твата, правата и обврските и вработените на ЈПМЖ. 

* Од постојната организациска поставеност, а во сог-
ласност со претстојната трансформација, припадноста 
на капиталот, средствата и обврските е извршена на: 

 
3.1.1. Инфраструктура 
 
Во Инфраструктурата ќе припадне имотот на след-

ните организациски единици: 
 
Организациски дел    
- Подружница за одржување на   пруги; 
- Подружница за електротехнички постројки; 
- Сектор за нови пруги;    
- Сектор за општествен стандард;  
- Подружница за сообраќај-регулирање на сообраќај; 
- Сектор за информатика;    
- Од Заедничко книговодство. 
 (Билансни позиции кои и припаѓаат на Инфрастру-

ктурата.) 
 
3.1.2. Транспорт 
Во транспортот ќе припадне имотот на следните ор-

ганизациски единици: 
 
Организациски дел    
- Подружница за влеча на возови;  
- Подружница за сообраќај-Трансп.;  
- Од Заедничко книговодство. 
 (Билансни позиции кои се однесуваат 
  на работење во Транспортот.) 
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3.2. Делбен биланс 
 
3.2.1. Книговодствена состојба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Тековно работење 
 
Почнувајќи од 01.01.2007 година, тековното рабо-

тење се извршува пооделно за обата субјекта согласно 
со Делбениот биланс и Планот за поделба на капита-
лот, средствата, правата, обврските и вработените. 

 
3.3.1. Остварување на приход 
 
Во Инфраструктурата, приходите ќе се остваруваат 

од следните извори: 
- Надоместок за пристап за користење на инфра-

структурата од товарен и патнички сообраќај; 
- Средства од Буџетот на Република Македонија за 

изградба, реконструкција, ремонт, одржување и зашти-
та на железничката инфраструктура; 

- Наемнина за чување вагони на колосек; 
- Наемнина за издавање на деловен простор; 
- Услуги од Царински склад; 
- Ревизија на проекти; 
- Издавање на согласности; 
- Станарини и станбени кредити; 
- Услуги од Сектор за нови пруги; 
- Услуги од Сектор за информатика; 
- Услуги од Подружниците кои спаѓаат во Инфра-

структурата. 
Во Транспортот, приходите ќе се остваруваат од 

следните извори: 
- Услуги од внатрешен и меѓународен товарен соо-

браќај; 

- Услуги од внатрешен и меѓународен патнички со-
обраќај; 

- Приходи од наемнина на товарни и патнички ваго-
ни; 

- Приходи од издавање под закуп на транспортни 
капацитети; 

- Приходи од услуги за одржување на транспортни 
капацитети; 

- Приходи од Буџетот на РМ по основ на ПСО. 
  
4. Поделба на Подружницата за сообраќај на Ин-

фраструктура и Транспорт 
 
Поделбата на Подружница за сообраќај на Инфра-

структура и Транспорт се изврши согласно со Законот 
за трансформација на ЈП „Македонски железници“ и 
Законот за железниците. 

Во Инфраструктурата, работни места кои се во 
функција на регулирање на сообраќајот се следните: 

 
Инфраструктура 
- Трнспортно комерцијално работење (ТКП) служ-

ба-дел 
- Сообраќајно-технолошка служба; 
- Служба за економско работење; 
- Служба за правни, кадровски и општи работи; 
- шеф на Работна единица (РЕ); 
- шеф на станица; 
- помошник -шеф на станица; 
- оперативен  помошник -шеф на станица; 
- училиштен инструктор; 
- иследник; 
- отправници на возови; 
- надзорници на свртници; 
- свртничари; 
- чистачи на железнички постројки; 
- таблар; 
- економ; 
- домаќин на објект; 
- безбедносен работник; 
- редар; 
- чистач на простории; 
- хаузмајстор; 
- портир на одморалиште; 
- курир на грбина; 
- курир; 
- секретар на Работна единица (РЕ); 
- дактилограф; 
- коресподент; 
- чувар-пожарникар; 
- архивар. 
Во Транспорт ќе припаднат работни места кои се во 

функција на извршување на транспортот. 
 
Транспорт 
- Трнспортно комерцијално работење (ТКП) служ-

ба-дел 
- Служба за економско работење - дел 
- Служба за правни, кадрови и општи работи-дел, 
- помошник - шеф по ТКР; 
- пописен возоводител (ВВ); 
- кондуктер; 
- распореден на возен персонал; 
- станичен благајник; 
- стоков благајник; 
- благајник на билети; 
- благајник на билети на доплатна благајна; 
- благајник на билети на меѓународна благајна; 
- дактилограф; 
- царински потражен работник; 
- магационер; 
- колски евидентичар; 
- магацински работник; 
- работник на информации; 
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- возач на виљушкар и карети; 
- маневрист; 
- ракувач на маневра; 
- возен манипулант; 
- транзитер; 
- одговорен за палети и товар; 
- транзитен благајник; 
- потражен работник; 
- царински посредник; 
- референт за контрола на превоз на интерконтејнери. 
- технолошка служба. 

___________ 
772. 

Врз основа на член  9 од Законот за јавните  прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), а во врска со член 
3, став 1, точка 1 од Законот за трансформација на Јав-
ното претпријатие „Македонски Железници“ Ц.О. 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.29/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОН-

СКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се основа Јавно претпријатие за железничка инфра-

структура Македонски Железници -Скопје. 
Претпријатието од став (1) на овој член е правен 

следбеник на ЈП „Македонски железници“ Ц.О. – 
Скопје, запишано во Цетралниот регистар на Републи-
ка Македонија под бр. 30120060000928. 

 
Член 2 

Јавното претпријатие за железничка инфраструкту-
ра Македонски железници – Скопје ќе работи и ќе 
учествува  во правниот промет под фирма: Јавно прет-
пријатие за железничка инфраструктура Македонски 
железници-Скопје. 

Скратен назив на претпријатието е: ЈП  МЖ Инфра-
структура - Скопје. 

Претпријатието ќе работи и учествува во меѓуна-
родниот промет под фирма:  Public Enterprise for 
Railway Infrastructure Macedonian Railways – Skopje. 

Скратен назив на Претпријатието во меѓународниот 
промет е: PE МR Infrastructure– Skopje. 

  
Член 3 

Седиштето на Јавното претпријатие за железничка 
инфраструктура Македонски железници - Скопје е во 
Скопје на ул. „Железничка“ бр. 50-б. 

 
Член 4 

Како дејности од јавен интерес Јавното претприја-
тие за железничка инфраструктура Македонски желез-
ници – Скопје врши управување, изградба, реконструк-
ција, ремонт, одржување, заштита на железничка ин-
фраструктура, организирање и регулирање на желез-
ничкиот сообраќај и раководење со системите  за регу-
лирање и безбедност. 

 
Член 5 

Во рамките на предметот на работењето, претприја-
тието ќе ги врши дејностите: 

- 60.10  - железнички сообраќај; 
- 63.21 - други придружни активности во копнениот 

сообраќај; 
- 02.01 -  одгледување, користење и заштита на шуми; 
- 31.20 -производство на опрема за дистрибуција на 

електрична енергија и контролна опрема; 
- 31.40 - производство на акумулатори, примарни 

келии и примарни батерии; 
- 31.62 - производство на друга електрична опрема, 

неспомната на друго место;  

- 45.21/2 - изградба на објекти на нискоградба; 
- 45.25 - други градежни работи, вклучувајќи и спе-

цифични работи; 
- 45.41 - малтерисување; 
- 45.42 - вградување столарија; 
- 45.43 - поставување подни и ѕидни облоги; 
- 45.44 - бојадисување и застаклување; 
- 45.45 -останати завршни работи; 
- 50.20 - одржување и поправка на моторни возила; 
- 51.57-трговија на големо со отпадоци и остатоци; 
- 51.70 - друга трговија на големо; 
- 52.46 -трговија на мало со метална стока, граде-

жен материјал, бои и стакло; 
- 52.72 - поправки на радио и ТВ апарати, телефон-

ски апарати и уреди; 
- 52.74 - поправки, неспомнати на друго место; 
- 55.10 - хотели;  
- 55.21/1 - одморалишта; 
- 55.21/2 - планинарски домови; 
- 55.22 - кампови за шатори и приколки; 
- 55.23 - друг вид сместување неспомнато на друго 

место; 
- 63.12 - магацини и стоваришта; 
- 70.11 - проширување и продажба на недвижен имот; 
- 70.12 - купување и продажба на сопствен недви-

жен имот; 
- 70.20 - издавање на сопствен недвижен имот; 
- 72-10 - консултации во врска со хардвер; 
- 72-20 - консултации и понуда на софтвер; 
- 72.21 - издавање на софтвер; 
- 72-30 - обработка на податоци; 
- 72-40 - бази на податоци; 
- 72.50 - одржување и поправка на канцелариски и 

сметачки машини; 
- 72.60 - други компјутерски активности; 
- 74.13 - истражување на пазарот и јавно мнение; 
- 74.20/2 - проектирање; 
- 74.20/5 - други технички активности; 
- 74.40 - реклама и пропаганда, 
- 74.84 - други деловни активности неспомнанти на 

друго место. 
Претежна дејност на Претпријатието е: 
- 60.10-железнички сообраќај, 
- 63.21-други придружни активности во копнениот 

сообраќај. 
 Во надворешно трговското работење, Претпријати-

ето ќе ги извршува следниве дејности: 
- посредување и застапување на промет и услуги. 
 Претпријатието може, без впишување во Трговски-

от регистар да врши во помал обем и други дејности 
кои е вообичаено да се извршуваат заедно со  впиша-
ните дејности, а кои придонесуваат за подобро искори-
стување на капацитетите на претпријатието. 

 
Член 6 

Претпријатието има својство на правно лице. 
Претпријатието во правниот промет настапува са-

мостојно и за преземените обврски одговара со сиот 
свој имот. 

 
Член 7 

Согласно Планот за поделба на капиталот, средс-
твата, правата, обврските и вработените на ЈП “Маке-
донски Желазници” Ц.О.-Скопје верификуван од Вла-
дата на Република Македонија со Одлука број19-
2597/1 од 8 мај 2007 година, се одредени и определени 
капиталот, средствата, правата, обврските и вработени-
те  кои припаѓаат на Јавното претпријатие за железнич-
ка инфраструктура Македонски Железници -Скопје. 

 
Член 8 

Организациони делови на Претпријатието  се ди-
рекција и подружници. 

Подружниците немаат својство на правно лице и во 
правниот промет настапуваат во име и за сметка на 
претпријатието. 
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Член 9 
Органи на управување во Јавното претпријатие  за 

железничка инфраструктура Македонски железници-
Скопје се: 

- Управен одбор; 
- Надзорен одбор  за контрола на материјално фи-

нансиското работење и 
- Директор. 
 

Член 10 
Со Претпријатието управува Управниот одбор, соста-

вен од 5 члена, кои ги избира и разрешува основачот. 
 Мандатот на членовите на Управниот одбор е  че-

тири (4) години. 
  

Член 11 
Надзорниот одбор за контрола  на материјално–фи-

нансиското работење  се состои од 5 члена кои ги изби-
ра и разрешува основачот.  

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор е че-
тири (4) години. 

 
Член 12 

Со работата на претпријатието раководи директор. 
Управниот одбор го избира и разрешува директорот. 
Директорот на претпријатието ќе определи кој од 

редот на вработените, во негово отсуство, ќе го замену-
ва и ќе го води тековното работење на претпријатието. 

Директорот се избира со мандат од 4 години. 
  

Член 13 
До конституирањето на Претпријатието и избор на 

нови органи, Управниот одбор, Одборот за материјал-
но-финансиско работење и директорот на ЈП „Маке-
донски железници“ – Ц.О. Скопје ќе ги вршат работите 
на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура 
Македонски железници - Скопје. 

До конституирањето  на Претпријатието ќе се при-
менуваат одредбите од Статутот и општите акти  на ЈП 
„Македонски железници“ Ц.О. – Скопје, кои не се во 
спротивност со оваа одлука. 

 
Член 14 

Со Статутот на претпријатието, кој ќе се донесе во 
рок од 30 дена  од денот на влегување во сила на оваа 
одлука, поблиску ќе се уредат: фирмата и седиштето; 
дејноста; износот на средствата за основање и начинот 
на нивно обезбедување; организација на Претпријатие-
то; настапување во правниот промет; организација и 
безбедност на железничкиот сообраќај; управување и 
раководење со Претпријатието; работници со посебни 
овластувања и одговорности; одбрана; заштита и уна-
предување на животната средина; јавност во работата и 
информирање на работниците; соработка со Синдика-
тот/те;  деловна тајна; општи акти на претпријатието и 
други прашања од значење  на претпријатието. 

 
Член 15 

Основната главнина на Јавното претпријатие за желез-
ничка инфраструктура Македонски железници - Скопје из-
несува 617.909.960 евра, односно 37.800.085.714,00 денари, 
согласно проценката направена од независен проценител. 

 
Член 16 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр.19-2597/2                   Заменик на претседателот  
8 мај 2007 година              на Владата на Република  

   Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

773. 
Врз основа на член 4-а став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), а  во врска со 
член 3, став 1, точка 2 од Законот за трансформација на 
Јавното претпријатие „Македонски Железници“- Ц.О. 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.29/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 8.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

ТРАНСПОРТ  АД - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се основа Акционерско друштво за транспорт Маке-

донски железници Транспорт  АД – Скопје, симултано. 
Претпријатието од став (1) на овој член е правен 

следбеник на ЈП „Македонски железници“ Ц.О. – 
Скопје, запишано во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија под бр. 30120060000928. 

  
Член 2 

Друштвото Македонски Железници Транспорт А.Д. 
– Скопје ќе работи и ќе учествува во правниот промет 
под фирма: Македонски железници Транспорт АД 
Скопје. 

Скратен назив на фирмата е:  МЖ Транспорт АД - 
Скопје.  

Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународ-
ниот промет под фирма: Macedonian Railway Transport 
JSC – Skopje. 

Скратениот назив на Друштвото во меѓународниот 
промет е: MR Transport JSC – Skopje. 

 
Член 3 

Седиштето на Друштвото Македонски железници 
Транспорт АД-Скопје е во Скопје на улица „Железнич-
ка“ 50-б.  

  
Член 4 

Друштвото Македонски железници Транспорт АД- 
Скопје, врши дејност на превоз на патници и стока за 
јавни или сопствени потреби во  внатрешниот и меѓу-
народниот железнички сообраќај.  

 
Член 5 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

 
Член 6 

Согласно Планот за поделба на капиталот, средс-
твата, правата, обврските и вработените на ЈП “Маке-
донски Желазници” Ц.О.-Скопје верификуван од Вла-
дата на Република Македонија со Одлука број 19-
2597/1 од 8.05.2007 година, се одредени и определени 
капиталот, средствата, правата, обврските и вработени-
те кои му припаѓаат на Друштвото Македонски желез-
ници Транспорт АД- Скопје. 

 
Член 7 

Управувањето на Друштвото е организирано спо-
ред двостепен систем -  Управен одбор и Надзорен од-
бор. 

Изборот и отповикувањето на Надзорниот одбор го 
врши Владата на Република Македонија во својство на 
Собрание на акционери. 

 
Член 8 

Со Друштвото  управува Управниот одбор, соста-
вен од 7 членови. Членовите на Управниот одбор ги из-
бира Надзорниот одбор. 
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Член 9 
Со одлуката за избор на членовите на Управниот 

одбор, еден член на Управниот одбор се именува за 
претседател на Управниот одбор, еден  член се имену-
ва за заменик-претседател на Управниот одбор и се 
определува кој член на Управниот одбор ќе биде задол-
жен за која област од работењето на друштвото. 

 
Член 10 

Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-
сува 4 години. 

 
Член 11 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор. 

 
Член 12 

За членови на Надзорниот одбор се именуваат 7 
члена, од кои 2 члена се независни. 

Eден од членовите на Надзорниот одбор се избира 
на предлог на синдикатите на  Друштвото. 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-
сува четири години. 

 
Член 13 

До конституирање и избор на органи на Друштво 
Македонски железници Транспорт АД -Скопје, Управ-
ниот одбор, Одборот за материјално-финансиско рабо-
тење и директорот на ЈП ”Македонски железници” 
Ц.О.-Скопје, ќе ги вршат работите на  Друштво Маке-
донски железници Транспорт АД - Скопје. 

До конституирањето на Друштво Македонски же-
лезници Транспорт АД -Скопје ќе се применуваат оп-
штите акти на ЈП ”Македонски железници“Ц.О.-Скопје 
кои не се во спротивност на оваа одлука. 

 
Член 14 

Основната главнина на Друштво Македонски желез-
ници Транспорт АД -Скопје е имотот на Друштвото и 
изнесува 69.782.604,00 евра, односно 4.268.888.345,00 
денари, согласно проценката направена од независен 
проценител.  

 
Член 15 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр.19-2597/3                    Заменик на претседателот  
8 мај 2007 година               на Владата на Република   
         Скопје                                   Македонија, 

                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

774. 
Врз основа на член 22, точка 1 и член 287 од Зако-

нот за трговски друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/04, 84/05 и 25/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
8.05.2007 година,  донесе  

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - 

СКОПЈЕ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој статут се уредуваат: фирмата и седиштето 

на друштвото; предметот на работењето на друштвото; 
износот на основната главнина; номиналната вредност 
на акциите; бројот на акциите од секој род и класа; 
правата, обврските, ограничувањата и погодностите на 
друштвото; предностите  што за себе ги задржува осно-

вачот; организација на друштвото; постапка за свику-
вање и одржување на собранието; фирма, седиште и 
МБС на основачот; видот, составот и начинот на избор 
на членовите на управниот одбор  и на надзорниот од-
бор и нивната надлежност; внатрешната организација 
на друштвото; форма и начин на објавување на подато-
ците што ги врши друштвото и други одредби значајни 
за друштвото Македонски железници Транспорт АД – 
Скопје ако не се забранети со закон. 

 
Член 2 

Друштвото Македонски железници Транспорт АД – 
Скопје е основано со Одлука за основање на Акционер-
ско друштво за транспорт Македонски железници 
Транспорт  АД - Скопје бр.19 -2597/3 од 8 мај 2007 го-
дина, донесена од Владата на Република Македонија.  

Друштвото е правен следбеник на ЈП „Македонски 
железници“ Ц.О. – Скопје, запишано во Централниот 
регистар на Република Македонија под бр. 
30120060000928.  

 
ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Македонски железници Транспорт АД - 
Скопје. 

Скратен назив на фирмата е: МЖ Транспорт АД - 
Скопје.  

Друштвото ќе работи и ќе учествува во меѓународ-
ниот промет под фирма: Macedonian Railway Transport 
JSC - Skopje. 

Скратениот назив на друштвото во меѓународниот 
промет е: MR Transport JSC – Skopje. 

Друштвото настапува во правниот промет во свое 
име и за своја сметка.  

  
Член 4 

Седиштето на Друштво Македонски железници Транс-
порт АД-Скопје е во Скопје, улица „Железничка“ 50-б. 

 
Член 5 

Друштвото има заштитен знак, печат и штембил. 
Формата на заштитниот знак, печатот и штембилот 

ќе се утврдат со посебен акт на управниот одбор.  
 
ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на друштвото се следните деј-

ности: 
- 60.10-железнички сообраќај; 
- 63.21-други придружни активности во копнениот 

сообраќај; 
- 22.12-издавање на весници; 
- 22.13- издавање на списанија и периодични списа-

нија; 
- 22.15-друга издавачка дејност; 
- 22.21-печатење весници; 
- 22.22-печатење, неспомнато на друго место; 
- 22.24-активности на подготовка на печатење; 
- 22.25-помошни активности поврзани со печатење; 
- 60.21-превоз на патници во друг копнен сообраќај, 

линиски; 
- 60.23-превоз на патници во друмски сообраќај, 

слободен; 
- 60.24-превоз на стоки во друмски сообраќај; 
- 63.11-претовар на товар; 
- 63.12-магацини и стоваришта; 
- 63.40-активности на други поединци во сообраќај; 
- 72.10-консултации во врска со хардвер; 
- 72.21-издавање на софтвер; 
- 72.22-други консултации и понуда на софтвер; 
- 72.20-обработка на податоци; 
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- 72.40-база на податоци; 
- 72.50-одржување и поправка на канцелариски и 

сметачки машини; 
- 72.60-други компјутерски активности; 
- 74.20/2-проектирање; 
- 74.40-реклама и пропаганда; 
- 74.87-други деловни активности неспомнати на 

друго место. 
Претежна дејност на друштвото е 60.10 - железнич-

ки сообраќај. 
Во надворешното трговско работење Друштвото ќе 

ги извршува следните дејности: 
- меѓународен транспорт на стоки и патници со же-

лезнички превозни средства; 
- меѓународна шпедиција и транспорт.  
 

ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛ-
НА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ, НИВНИОТ БРОЈ ОД 
СЕКОЈ РОД И КЛАСА И ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ, 

ОГРАНИЧУВАЊАТА И ПОГОДНОСТИТЕ 
 

Член 7 
Основната главнина на Друштвото е имотот на 

Друштвото утврден со проценката направена од неза-
висен проценител со состојба 31.12.2006 година и изне-
сува: 4.268.888.345,00 денари, односно 69.782.604 Евра 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на 
Статутот. 

Основната главнина е распоредена на 4.268.888 
обични акции кои ги поседува акционерот – Република 
Македонија со номинална вредност  од 1.000,00 денари 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија објавен еден ден пред усвојувањето на 
Статутот. 

Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат  со 
одлука на Собранието на друштвото. 

 
ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 8 

Основачот не задржува посебни предности за себе. 
  

ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ  И ОДРЖУВАЊЕ 
НА СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 9 

Правата и обврските на Собранието на Друштвото 
ги врши Владата на Република Македонија. 

Собранието своите права и обврски ги врши на на-
чин утврден со деловник за работа. 

 
Член 10 

Собранието на Друштвото се свикува во случаите 
определени со закон, како и кога тоа го бара интересот 
на Друштвото и на акционерите. 

Начинот на работа на Собранието се утврдува со 
деловник за работа. 

 
СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 11 

Собранието одлучува само за прашања изрично 
определени со закон и овој статут, а особено за: 

1. измена на Статутот на Друштвото; 
2. одобрување на годишна сметка, на финансиски 

извештаи, на годишниот извештај за работата на Друш-
твото во претходната деловна година и одлучувањето 
за распределба на добивката; 

3. избор и отповикување на членовите на Надзорен 
одбор; 

4. промена на правата сврзани за одделни видови и 
родови акции; 

5. одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со Друштвото на членовите  на Управниот и Над-
зорниот одбор како и одобрување на договорите за 
уредување на односите помеѓу Друштвото и членот на 
Управниот одбор (менаџерски договори-утврдени во 
член 24 од овој статут); 

6. зголемување и намалување на основната главни-
на на Друштвото; 

7. издавање акции и други хартии  од вредност; 
8. назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишна сметка и на финансиски извештаи на Друштвото; 
9. преобразба на Друштвото  во друга форма  на 

друштво и за статусните промени на Друштвото; 
10. покривање на загубата на Друштвото и  
11. престанување на Друштвото. 
 

ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ 
НА ДРУШТВОТО 

 
Член 12 

Фирма на основачот на Друштвото е Владата на Ре-
публика Македонија. 

Седиштето на основачот е во Скопје, на ул. Илин-
денска б.б. 

Матичен број на основачот е 4064674. 
 

ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГА-
НИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО И 

НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ 
 

Член 13 
Управувањето е организирано според двостепен си-

стем – Управен одбор и Надзорен одбор. 
Изборот и отповикувањето на членови на Управни-

от одбор и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање. 
 

УПРАВЕН ОДБОР 
 

Член 14 
Со Друштвото управува Управен одбор кој се со-

стои од 7 членови. 
Членовите на Управниот одбор ги избира Надзор-

ниот одбор.   
Член 15 

Мандатот на членовите на Управниот одбор изне-
сува четири години. 

Ни едно лице во исто време не може да биде член 
на Управниот одбор и член на Надзорниот одбор. 

 
Член 16 

Со одлуката за избор на членовите на Управниот 
одбор, еден  член на Управниот одбор се именува за 
претседател на Управниот одбор, еден член се именува 
за заменик-претседател на Управниот одбор и се опре-
делува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен 
за која област од работењето на Друштвото. 

 
Член 17 

Претседателот на Управниот одбор ги свикува со-
станоците, претседава со нив и е одговорен за водење 
на записникот,  за организацијата и за други форми 
преку кои Управниот одбор работи и одлучува. 

Ако претседателот на Управниот одбор од кои и да 
е причини не е во можност да ја врши функцијата пре-
тседател или ако е отсутен, со состаноците на Управ-
ниот одбор претседава заменик-претседателот на 
Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор. 

  
Член 18 

Управниот одбор има најшироки овластувања во 
управувањето со Друштвото, односно во вршењето на 
сите работи сврзани со водењето на работите и на те-
ковните активности во рамките на предметот на рабо-
тењето на Друштвото, со исклучок на овластувањата 
кои што изрично му се дадени на Собранието на Друш-
твото и на Надзорниот одбор. 
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Член 19 
Управниот одбор во рамките на својата надлеж-

ност, ги врши следните работи: 
1. ја утврдува деловната политика; 
2. донесува Програма за работа и развоен план на 

друштвото, Годишен оперативен план за работи, Годи-
шен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, 
Програма за инвестициони вложувања; 

3. ги утврдува тарифите за превоз и цените на услу-
гите; 

4. поднесува тримесечни извештаи кои содржат по-
казатели за финансиското работење на Друштвото до 
Надзорниот одбор и до Собранието на Друштвото; 

5. го усвојува елаборатот за пописот на средствата, 
побарувањата и обврските на Друштвото; 

6. поднесува годишна сметка, годишни финансиски 
извештаи и годишен извештај за работењето на Друш-
твото по истекот на деловната година; 

7. одлучува за расходување и отуѓување на основни 
средства; 

8. поднесува предлог за изменување и дополнување 
на Статутот; 

9. донесува одлуки за инвестиции; 
10. донесува одлуки за одобрување на договори за 

инвестициони вложувања; 
11. донесува одлуки за земање кредити во врска со 

реализација на програмите, односно плановите; 
12. одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 
13. донесува одлука за употреба на посебната ре-

зерва заради покривање на загубата на друштвото; 
14. одлучува за вршење отпис на средствата, поба-

рувањата и обврските; 
15. донесува Деловник за работа; 
16. одлучува за склучување на колективен договор; 
17. одлучува за внатрешната организација на Друш-

твото и систематизацијата на работните места; 
18. донесува одлука за утврдување на престанување 

на потребата од работа на определен број на работници 
од деловни причини; 

19. одлучува за назначување на лица со посебни ов-
ластувања и одговорности (раководни лица) кои го вр-
шат секојдневното водење на работењето на Друштвото; 

20. одлучува за преземање на мерки за заштита при 
работа, против пожарна заштита и унапредување на 
животната средина; 

21. ги донесува општите акти на Друштвото; 
22. ги определува работните места на кои странски 

државјани не можат да засноваат работен однос; 
23. ги утврдува работните места со услови на рабо-

ти потешки од нормалните; 
24. на барање на Собранието на Друштвото и Над-

зорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие до-
несување е во нивна надлежност; 

25. одлучува за разрешување на работниците со по-
себни овластувања и одговорности (раководни лица); 

26. одлучува за прашања од областа на одбраната; 
27. се грижи и презема потребни дејствија за испол-

нување на, со закон, пропишани обврски на Друштвото; 
28. одлучува за именување и разрешување на члено-

вите во комисиите предвидени со акти на Друштвото; 
29. формира комисии од редот на членовите на 

Управниот одбор и од други лица; 
30. одлучува за издавање на основните средства на 

Друштвото под закуп; 
31. одлучува за барањата од надлежни органи и ин-

ституции; 
32. ги определува овластените потписници на 

Друштвото; 
33. донесува одлуки за финансиска помош, спон-

зорства и донации над 500 Евра во денарска против-
вредност согласно годишниот оперативен план за рабо-
та, но не повеќе од утврдениот лимит со Законот за до-
нации и спонзорства во јавните дејности; 

34. врши и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото. 

Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, 
Управниот одбор одлучува за: 

1. затворање (престанување) или пренос на прет-
пријатие или на негов дел што учествува со над 10% во 
приходот на Друштвото; 

2. намалување или проширување на предметот на 
работење на Друштвото; 

3. суштествени внатрешни организациони промени на 
Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото; 

4. воспоставување долгорочна соработка со други 
друштва од суштествено значење за Друштвото или не-
говото прекинување; 

5. основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десетина од основната глав-
нина на Друштвото; 

6. основање и престанување на подружници на 
Друштвото. 

 
Член 20 

Актите донесени од Управниот одбор ги потпишува 
претседателот на Управниот одбор. 

 
Член 21 

Членовите на Управниот одбор учествуваат и рабо-
тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржување 
на состанок ако сите членови дадат согласност за одлу-
ката која што се донесува без одржување на состанок. 

 
Член 22 

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од 
половината од вкупниот број на членови. 

 
Член 23 

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесе-
ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупнот 
број на членови на Управниот одбор. 

 
Член 24 

Правата и обврските на членовите на Управниот 
одбор, покрај правата и обврските определени со закон 
и овој статут, се определуваат со Договор за уредување 
на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот 
одбор (менаџерски договор). 

Договорот од став (1) од овој член го склучува Над-
зорниот одбор по предходно добиено одобрение од Со-
бранието на Друштвото, а го потпишува претседателот 
на Надзорниот одбор. 

 
Член 25 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
Друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор. 

 
Член 26 

Генералниот директор ги има следните надлежности: 
1. го претставува и застапува Друштвото без огра-

ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет; 

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и зак-
лучоците на Собранието и на Управниот одбор на 
Друштвото; 

3. ја утврдува материјалната одговорност на работ-
ниците; 

4. го организира и го раководи процесот на работа и 
работењето на Друштвото; 

5. предлага внатрешна организација на Друштвото; 
6. склучува договори; 
7. ја организира и обезбедува работната дисципли-

на во Друштвото; 
8. ја обезбедува законитоста во работата и примена-

та на прописите, овој статут и другите акти на Друш-
твото; 
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9. се грижи за остварување на обврските на Друш-
твото од областа на одбраната; 

10. изготвува елаборат за утврдување на престану-
вањето на потребата од работа на определен број на ра-
ботници од деловни причини; 

11. одлучува во прв степен за поединечните права, 
обврските и одговорности на работниците; 

12.  формира стручни комисии и работни тела; 
13. го информира Управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на Друштвото; 
14.  донесува одлуки за финансиска помош и спон-

зорство до 500 Евра во денарска противвредност. 
15. за работите од својата надлежност издава акти, 

упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-
тењето на Друштвото. 

16. врши други работи во врска со работењето на 
Друштвото.  

Член 27 
Еден од членовите на Управниот одбор го заменува 

генералниот директор во негово отсуство и носи назив 
заменик-генерален директор.  

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и 
врши правните работи, работите поврзани со човечките 
ресурски и корпоративните функции и е одговорен за 
правните работи, човечките ресурси и корпоративните 
функции на Друштвото и носи назив директор за прав-
ни работи, човечки ресурси и корпоративни функции. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, ор-
ганизира и е одговорен за товарниот сообраќај и носи 
назив директор за товарен сообраќај. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за маркетингот и продажбата и 
носи назив директор за маркетинг и продажба. 

Еден од членовите на Управниот одбор ги води, ор-
ганизира и е одговорен за економските и финансиските 
работи и носи назив директор за економски и финанси-
ски работи. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за патничкиот сообраќај и носи 
назив директор за патнички сообраќај. 

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, ор-
ганизира и е одговорен за одржување на возните средс-
тва и носи назив директор за влеча и одржување на 
возните средства.  

 
НАДЗОРЕН ОДБОР НА ДРУШТВОТО 

 
Член 28 

Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кој 2 
члена се независени.  

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Владата 
на Република Македонија во својство на Собрание на 
акционери. 

Eден од членовите на Надзорниот одбор се избира 
на предлог на синдикатите на  Друштвото. 

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се 
назначува кои членови се избираат како независни чле-
нови на Надзорниот одбор. 

 
Член 29 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзор-
ниот одбор, избира претседател на Надзорниот одбор. 

 
Член 30 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изне-
сува четири години. 

 
Член 31 

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува со-
станоците и претседава со нив, одговорен е за водење-
то на евиденцијата за состаноците и организирањето на 
другите начини на работа и на одлучување на Надзор-
ниот одбор. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседа-
ва член на Надзорниот одбор избран со мнозинството 
гласови од присутните членови на Надзорниот одбор. 

 
Член 32 

Надзорниот одбор може да го разреши претседате-
лот во било кое време и да избере нов претседател на 
Надзорен одбор.  

Член 33 
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и ра-

ботат на состаноци. 
Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување 

на состанок ако сите членови дадат согласност за одлука-
та која што се донесува без одржување на состанок. 

 
Член 34 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 
од половината од вкупнот број на членови.  

Член 35 
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за доне-

сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови на Надзорниот одбор. 

 
Член 36 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со Друштвото. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверу-
ва книгите и документите на Друштвото, како и имотот, 
особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност. 

Надзорниот одбор за вршење на одделни стручни 
работи од надзор може да задолжи одделни членови на 
одборот, овластен ревизор или стручни лица.  

Член 37 
Надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го на-

лага извршувањето на работите во рамките на неговите 
надлежности. 

Секој член на Надзорниот одбор или на Управниот 
одбор, со барање поднесено во писмена форма, може 
со наведување на причините и целта да побара од пре-
тседателот на Надзорниот одбор да свика состанок на 
Надзорниот одбор. 

Состанокот мора да се одржи во рок од 15 дена од 
денот кога е поднесено барањето. 

Надзорниот одбор во текот на годината, задолжи-
телно одржува најмалку четири редовни состаноци и 
тоа на секои три месеци, при што еден од нив задолжи-
телно мора да се одржи во рок од еден месец пред одр-
жувањето на годишното собрание.   

Покрај обврската за одржување на состаноци опре-
делени со ставот (2) од овој член, Надзорниот одбор 
може да одржува и други состаноци што ги свикува 
претседателот на Надзорниот одбор или што се свика-
ни по писмено барање на некој од членовите на Над-
зорниот одбор, овластениот ревизор, како и по барање 
на акционерите кои претставуваат најмалку една десе-
тина од акциите со право на глас. Барањето се доставу-
ва до претседателот на Надзорниот одбор. 

Ако претседателот не го свика состанокот по под-
несеното писмено барање во рок од петнаесет дена од 
денот на поднесувањето, членовите на Надзорниот од-
бор може да го свикаат состанокот доколку добијат по-
дршка од најмалку една третина од членовите на Над-
зорниот одбор. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО  

Член 38 
Организациски делови на Друштвото се дирекција 

и подружници. 
Член 39 

Подружниците на Друштвото се организираат со 
акт на Управниот одбор.  

Со Подружницата раководи директор, кој го имену-
ва Управниот одбор.  
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Член 40 
Директорот на подружницата ги врши следните ра-

боти: 
1. Организира, координира и раководи со процесот 

на целокупната работа на Подружницата; 
2. Обезбедува примена на законските прописи и на 

актите на Друштвото; 
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот 

одбор и одлуки и насоки дадени од генералниот дире-
ктор и директорите на соодветните области; 

4. Се грижи за реализација на планските задачи; 
5. Склучува договори, презема и други правни дејс-

твија во рамките на овластувањата дадени од Управни-
от одбор; 

6. Се грижи за одржување на работната и технолошка-
та дисциплина и презема мерки за нејзино остварување; 

7. Поднесува извештаи за работата на подружница-
та на Управниот одбор;  

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбе-
дување на заштита на работа и заштита од пожар; 

9. Предлага расходување на основни средства и 
нивно отстапување на истите во друга подружница на 
Друштвото на Управниот одбор; 

10. Врши набавки во рамките на своите овластува-
ња согласно акт донесен од Управниот одбор; 

11. Донесува решенија за поединечни права, обвр-
ски и одговорности на работниците, по овластување од 
Управниот одбор; 

12. Формира комисии и работни групи за извршува-
ње на пооделни работи; 

13. Се грижи за навремена наплата на побарувањата 
од коминтентите и презема мерки за остварување на 
наплатата; 

14. Се грижи за извршување на безбеден и навре-
мен патнички и товарен железнички сообраќај; 

15. Врши други работи по овластување на Управни-
от одбор.      

Член 41 
Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува 

внатрешната организација на Друштвото и работите 
кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците. 

 
КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 42 

Управниот одбор на Друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и од други лица. 

Друштвото ги има следните комисии: 
Комисија за заштита на правата на работниците; 

Комисија за решавање на спорови помеѓу учесниците 
на Колективниот договор на Друштвото; како и други 
комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот 
одбор, по укажана потреба во процесот на работењето. 

Комисијата за заштита на правата се состои од пет 
членови и ист број заменици од кои двајца членови и 
двајца заменици именуваат синдикатите на Друштвото. 

Комисијата за контрола над примена на Колектив-
ниот договор се состои од пет членови од кои два чле-
на именуваат синдикатите на Друштвото. 

 
Член 43 

Комисијата за заштита на правата одлучува по при-
говори на работниците во втор степен. 

Комисијата за контрола  над примена на колектив-
ниот договор врши контрола над одредбите од коле-
ктивниот договор. 

 
Член 44 

Начинот на работата на комисиите се уредува со 
деловник за работа. 

 
РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 45 

Во Друштвото се формира задолжителна општа ре-
зерва (општ резервен фонд) и посебна резерва. 

Член 46 
Друштвото има задолжителна општа резерва како 

општ резервен фонд, кој е формиран по пат на зафаќа-
ње од нето - добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 
15% од нето- добивката, се додека резервите на Друш-
твото не достигнат износ којшто е еднаков на една пе-
тина од основната главнина. Ако така создадената ре-
зерва се намали, мора да се дополни на ист начин. 

Додека општата резерва не го надмине определени-
от најмал износ од став (2) од овој член, може да се 
употребува само за покривање на загубите. 

Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот из-
нос и по покривање на сите загуби, со одлука на Со-
бранието на Друштвото, вишокот може да се употреби 
за дополнување на дивидендата, ако таа за деловната 
година не го достигнала најмалиот износ пропишан со 
овој статут. 

 
Член 47 

Во Друштвото се создава посебна резерва заради по-
кривање на загуби на Друштвото или други издатоци: 

- осигурување од ризик на вработените за специ-
фични отежнати услови на работење, 

- отпремнина над одобрениот износ, 
- добротворни цели, помош и спонзорство. 
Средствата за посебните резерви од став (1) се изд-

војуваат од општиот имот на Друштвото и тие неможат 
да се употребат за друга намена освен за намената за 
која се создадени. 

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посеб-
ни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото. 

Начинот на создавање и вложување, организација-
та, начинот на употреба, висината на средствата, пла-
нот и програмата за користење на средствата од посеб-
ните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на 
Друштвото. 

 
РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И 

ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 
 

Член 48 
Распределбата на добивката на Друштвото се врши 

врз основа на одлука на Собранието на Друштвото, на 
предлог на Управниот одбор на Друштвото, а во сог-
ласност со Годишната сметка на Друштвото. 

Собранието на Друштвото, може да одлучи, доби-
вкатата да не се дели во определена година и да се 
определи за развој на Друштвото или за друга намена. 

 
Член 49 

Доколку Друштвото со Годишната сметка искаже 
загуба, Собранието на Друштвото донесува одлука за 
покривање на прикажаната загуба. 

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на 
Друштвото ја донесува по предлог на Управниот одбор 
на Друштвото, во кој мора да се содржани причините 
за настанувањето на загубата и предлог за начинот на 
нејзиното покривање. 

 
СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА  

ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Член 50 
Друштвото во согласност со Закон и колективен до-

говор, обезбедува услови за работа и делување на син-
дикатот.  

Член 51 
Синдикатот може на Управниот одбор да му подне-

сува предлози, мислење и забелешки во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата на работниците утвр-
дени со Закон и колективен договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки, 
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го 
извести синдикатот. 
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НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИ  
НА ДРУШТВОТО 

 
Член 52 

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се об-
јавуваат во службен  весник на Друштвото.  

  
АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 53 

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се 
уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на 
Друштвото согласно Закон и овој статут. 

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и 
истите не можат да бидат во спротивност на овој статут. 

 Акти на Друштвото се: 
- Колективен договор, 
- Правилник за внатрешна организација, 
- Норматив за лични заштитни средства и опрема, 
- Правилник за редот и дисциплината, 
- Акти кои произлегуваат од меѓународната регула-

тива кои ја регулираат дејноста на железничкиот соо-
браќај и 

- Други акти согласно закон и колективен договор. 
 

Член 54 
Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на 

донесувањето, освен ако со акт не е определено поинаку.  
 
РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ВО ВОЕНА И 

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 55 
Во воена и вонредна, состојба Друштвото продол-

жува со вршење на дејноста заради што во согласност 
со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, 
споредува соодветни подготовки и изработува доку-
менти за работа во војна и вонредна состојба. 

 
Член 56 

Во воена состојба Друштвото презема мерки за за-
штита на работниците, на материјалните добра од вое-
ни дејствија. 

 
Член 57 

Заради заштита на тајните податоци и информации 
од областа на одбраната, Друштвото спроведува соод-
ветни мерки за нивна заштита. 

 
ДЕЛОВНА ТАЈНА 

 
Член 58 

Друштвото има право, одредени податоци со чие 
неконтролирано откривање може да биде нанесена 
штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за 
деловна тајна. 

Прогласувањето на податоци за деловна тајна се 
утврдува со нормативен акт кој го донесува Управниот 
одбор. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок 
кој согласно со закон е пропишано дека е јавен податок 
или постои обврска јавно да се објави. 

 
ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ  

Член 59 
Овој статут се менува и дополнува со одлука за из-

мена и дополнување на Статутот. 
Постапка за измени и дополнување на Статутот мо-

жат да покрене Управниот одбор, односно Надзорниот 
одбор, како и акционерите кои имаат најмалку една де-
сетина од вкупниот број на акциите со право на глас. 
Иницијативата во форма на амандмани се доставува до 
Управниот одбор. 

Предлогот на одлуката за измени и дополнување на 
Статутот во кој што се наведени предложените измени, 
без разлика кој ја дал иницијативата, ја утврдува 
Управниот одбор. 

Утврдениот предлог на одлука мора да биде образ-
ложен.  

Член 60 
Одлуката за измени и дополнувања на Статутот ја 

донесува Собранието на Друштвото. 
Собранието со одлуката за изменување и дополну-

вање на Статутот го овластува Управниот одбор да 
подготви пречистен текст на Статутот во кој што се 
внесуваат измените извршени со одлуката за измена на 
Статутот како и одлуките кои имаат карактер на одлу-
ка за измена на Статутот. 

Ако измените и дополнувањата на Статутот содр-
жат податоци што се запишуваат во трговскиот реги-
стар, измените и дополнувањата задолжително се обја-
вуваат во „Службен весник на Република Македонија“. 

Генералниот директор, примерок од пречистениот 
текст доставува до Централниот регистар на Република 
Македонија кој го води трговскиот регистар. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 61 

Со уписот во трговскиот регистар, согласно Планот 
за поделба на капиталот, средствата, правата, обврски-
те и вработените на Јавното претпријатие „Македонски 
Железници“ Ц.О. – Скопје, капиталот, средствата, пра-
вата, обврските и вработените ги презема Друштвото. 

  На вработените во Друштвото, Друштвото им 
обезбедува работно-правен континуитет на сите права 
стекнати во ЈП „Македонски железници“ Ц.О.-Скопје 
согласно одредбите од Законот за работни односи. 

 
Член 62 

До донесување на актите на Друштвото, ќе се при-
менуваат актите на Јавното претпријатие „Македонски 
Железници“ Ц.О. – Скопје, доколку не се во спротив-
ност со закон и овој статут. 

 
Член 63 

Со влегување во сила на овој статут, за Друштвото 
Македонски железници Транспорт АД - Скопје, престану-
ва да важи Статутот на Јавното претпријатие „Македон-
ски Железници“ Ц.О. – Скопје донесен од страна на 
Управниот одбор на ЈП „Македонски Железници“-Ц.О.-
Скопје, на седницата, одржана на 15.09.2000 година, заве-
дена под архивски број 02-1325/1-3 Скопје.   

Член 64 
Овој статут влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ .   
    Бр.19-2597/4                     Заменик на претседателот  
8 мај 2007 година                    на Владата на Република  

    Скопје                                    Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
775. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во 
врска со членовите 17 и 18 од Конвенцијата на ООН за 
сукцесија на државите во областа на договорите од 
1978 година, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАТУМ НА СУКЦЕСИ-
ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОВЕ-
ЌЕСТРАНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
ПРЕЗЕМЕНИ ОД ПОРАНЕШНАТА СФРЈ 

 
1. Со оваа одлука 17 ноември 1991 година се опре-

делува за датум на сукцесијата на Република Македо-
нија за повеќестраните меѓународни договори преземе-
ни од поранешната СФРЈ, согласно членовите 17 и 18 
од Конвенцијата на ООН за сукцесија на државите во 
областа на договорите од 1978 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-2509/1              Претседател на Владата 
8 мај 2007 година             на Република Македонија, 
        Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
776. 

Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 2 мај 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ 

„МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Државниот 

ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола, се именуваат: 
- Зоран Георгиев, 
- Божидар Секуловски, 
- Златко Младеновски. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Би-
тола, на досегашните членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-2668/1               Претседател на Владата 
2 мај 2007 година              на Република Македонија, 
        Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
777. 

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
2 мај 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ 

ДОМ „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Сту-

дентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола, се разрешуваат: 
- Драгослав Илиевски, 
- Тони Петровски, 
- Бејадин Салиевски, 
- Зоран Стефаноски, 
- Тереза Јанчева. 
2. За членови на Управниот одбор на Студентскиот 

дом „Кочо Рацин“ - Битола, се именуваат: 
- Јоланда Бошевска, 
- Билјана Дамчевска, 
- Јасминка Јадровска, 
- Моника Марковска, 
- Жанета Тасевска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-1354/2                Претседател на Владата 
2 мај 2007 година               на Република Македонија, 
        Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
778. 

Врз основа на член 20 став 5 од Законот за јавни 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04, 31/06 и 30/07) и член 36 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.05.2007 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на магистралните и регио-
налните патишта во Република Македонија за 2007 го-
дина бр. 19-706/1 од 11.02.2007, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 18/07, се вршат 
следните измени и дополнувања: 

Во делот РАСХОДИ под точка 3 износот 
„20.000.000“ се заменува со износот „11.300.000“. 

Во алинеја 2 под точка 3 износот „3.000.000“ се за-
менува со износот „100.000“. 

Во алинеја 3 под точка 3 износот „5.000.000“ се за-
менува со износот „100.000“. 

Во алинеја 4 под точка 3 износот „2.000.000“ се за-
менува со износот „6.000.000“. 

Во алинеја 5 под точка 3 износот „5.000.000“ се за-
менува со износот „100.000“. 

Во точка 3 по алинеја 5 се додава нова алинеја 6 ко-
ја гласи: 

- Изградба на кружен тек (ротонда) за сообраќајно 
поврзување на пат М-5 и Р-106 со износ „0“ (нула) де-
нари. 

Под точка 4 износот „89.900.000“ се заменува со из-
носот „217.900.000“. 

Во алинеја 1 под точка 4 износот од „20.000.000“ се 
заменува со износот „80.000.000“. 

Во алинеја 2 под точка 4 износот од „20.000.000“ се 
заменува со износот „38.000.000“. 

Во алинеја 3 под точка 4 износот од „40.000.000“ се 
заменува со износот „87.000.000“. 

Во алинеја 4 под точка 4 износот од „5.000.000“ се 
заменува со износот „8.000.000“. 

Под точка 5 износот „105.000.000“ се заменува со 
износот „135.700.000“. 

Во алинеја 1 под точка 5 износот од „8.000.000“ се 
заменува со износот „38.700.000“. 

Под точка 9 износот „150.000.000“ се заменува со 
износот „0“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 19-2309/1              Заменик на претседателот 
8 мај 2007 година                   на Владата на Република 
        Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
779. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
02.05.2007 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07 и 30/07), во членот 48, по ставот (2) 
се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Вo случај на спреченост или отсутност на се-
кретарот на Секретаријатот за законодавство, во рабо-
тата на работното тело учествува раководен државен 
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службеник со звање не пониско од раководител на се-
ктор, за што секретарот на Секретаријатот за законо-
давство претходно го известува претседателот на ра-
ботното тело.“. 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6). 
Во ставот (6), кој станува став (7) зборовите: „или 

државниот секретар со сите права и должности на чле-
нот на работното тело“ се бришат. 

По ставот (7) се додаваат три нови става, (8), (9) и 
(10), кои гласат: 

„(8) Во случај на спреченост или отсутност на заменик 
на министерот, поради присуство на седница на Собрани-
ето или патување надвор од државата, во работата на ра-
ботното тело учествува државниот секретар, со сите права 
и должности на членот на работното тело, по претходно 
писмено или усно известување на претседателот на работ-
ното тело од страна на членот на работното тело и соглас-
ност на претседателот на работното тело. 

(9) Кога член на работно тело е заменик на претсе-
дателот на Владата или министер без ресор, во случај 
на нивна спреченост или отсутност, во работата на ра-
ботното тело учествува државен службеник што тие ќе 
го определат, со сите права и должности на членот на 
работното тело, за што членот на работното тело го из-
вестува претседателот на работното тело. 

(10) Кога член на работно тело е член на Владата 
задолжен за европски прашања, во случај на негова 
спреченост или отсутност, во работата на работното те-
ло учествува државниот секретар или друг раководен 
државен службеник со звање не пониско од раководи-
тел на сектор во Секретаријатот за европски прашања, 
со сите права и должности на членот на работното те-
ло, за што членот на работното тело го известува пре-
тседателот на работното тело. 

Ставот (7) станува став (11). 
 

Член 2 
Во членот 59, по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
„(3) За решавање на прашања по огласите за распре-

делба на становите изградени по „Проектот за изградба на 
станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ во 
втор степен се образува Комисија за решавање на праша-
ња по огласите за распределба на становите изградени по 
„Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на 
лица со ниски приходи“ во втор степен. 

 
Член 3 

Во членот 126-а, по ставот (2) се додава нов став 
(3), кој гласи: 

„(3) Комисијата за решавање на прашања по огла-
сите за распределба на становите изградени по „Прое-
ктот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица 
со ниски приходи“ во втор степен ќе работи до завршу-
вање на „Проектот за изградба на станови кои ќе се из-
даваат на лица со ниски приходи“. 
 

Член 4 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
   Бр. 19-2049/2               Заменик на претседателот 
2 мај 2007 година               на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија, 

                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

780. 
Врз основа на член 49 од Законот за данокот на до-

бивка (“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 
120/2005 и 139/2006), министерот за финансии донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВА-

ЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ  
Член 1 

Во Правилникот за начинот на пресметување и уп-
латување на данокот на добивка, спречување на двој-
ното ослободување или двојното оданочување (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 92/2001, 
51/2002, 54/2003 и 56/2003 и 101/2006), членот 4 се ме-
нува и гласи: 

“Усогласувањето на расходите се врши со зголему-
вањето на искажаниот финансиски резултат утврден во 
билансот на успех за: 

1) делот од износот на трошоците на материјалите и 
набавната вредност на продадената трговска стока, кој 
е над вредноста утврдена со примена на методата на 
просечни цени за периодот за кој се составува даноч-
ниот биланс; 

2) износот на разликата на трансферната цена над 
пазарната цена. Под трансферна цена се смета цената 
настаната во врска со извршената трансакција на 
средствата или создавање обврски меѓу поврзани лица. 
При утврдување на разликата меѓу пазарната и транс-
ферната цена се користат споредливи цени што би се 
оствариле на домашниот пазар или компаративниот 
странски пазар кога не би се работело за однос со повр-
зани лица, а кога тоа не е можно се користи цената 
утврдена според методот на чинење, зголемена за воо-
бичаената заработувачка (разлика во цени, провизија); 

3) неисплатениот дел на пресметаните бруто плати 
под кој се подразбира износот на платата која е пресмета-
на а не е исплатена за соодветниот пресметковен период, 
до денот на поднесувањето на даночниот биланс; 

4) неисплатениот дел на пресметаните бруто надо-
местоци на трошоците од работен однос, над износите 
утврдени со член 6 од Законот за персоналниот данок 
на доход и другите бруто надоместоци утврдени со За-
конот за работни односи и Општиот колективен дого-
вор (регрес за годишен одмор и јубилејни награди). За 
исплатени бруто надоместоци од оваа точка, се сметаат 
нето надоместоците заедно со соодветниот износ на 
персоналниот данок; 

5) износот на  исплатите  од член 14 став 2 и член 
19 од Законот доколку не се остварени со учество  во 
добивката; 

6) износот на пресметаните и исплатените лични 
надоместоци на членовите на управниот и надзорниот 
одбор во висина од 50% од исплатениот износ. Износот 
на пресметаните и неисплатените надоместоци на чле-
новите на управниот и надзорниот одбор, ја зголемува 
даночната основа во целост. Под лични надоместоци се 
сметаат примањата по основ на членство во управниот 
и надзорниот  одбор за месечен надомест (паушал) или 
паушал по состанок, осигурување на живот и друг вид 
на осигурување, патни и други трошоци;  

7) износот на пресметаните а неисплатени надоме-
стоци на трошоците утврдени во член 14-а став 1 и 2 од 
Законот; 

8) износот на пресметаните и исплатените надоме-
стоци за користење на сопствено возило за службени 
цели во висина од 50% од вкупно исплатениот износ. 
Пресметаните а неисплатени надоместоци за користе-
ње на сопствено возило за службени цели, ја зголему-
ваат даночната основа во целост;  

9) износот на амортизацијата на нематеријални и ма-
теријални средства утврдена со повисока стапка од стап-
ката утврдена со Номенклатурата на средствата за амор-
тизација и годишните стапки на амортизација за целите 
на оданочувањето  и Уредбата за начинот на пресметува-
ње на амортизацијата односно отписот на вредноста на 
нематеријалните и материјалните средства;  
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10) износот на преостанатата сегашна вредност на 
основните средства кои не се користат, а се амортизи-
раат во целост независно од пропишаниот век на трае-
ње, за која не е обезбедена согласност од органот за 
јавни приходи; 

11) делот од износот на амортизацијата пресметана 
по функционалната метода која го надминува износот 
на амортизацијата пресметана со пропорционалната 
метода за повеќе од 10%, за која не е обезбедена сог-
ласност од органот за јавни приходи; 

12) амортизацијата  која се пресметува на матери-
јални и нематеријални средства  за кои е искористено 
даночното ослободување од член 31 од Законот, во из-
нос  утврден пропорционално на искористеното даноч-
но ослободување и намалување; 

13) износот на камати на кредити кои се користени 
за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, 
уметнички дела од ликовната и применетата уметност 
и други украсни предмети за опремување на админи-
стративните простории; 

14) делот од износот на камати по кредити земени 
од доверители со статус на поврзани лица од член 12 
став 2 од Законот, кој е над износот на каматите по кои 
во пресметковниот период можело да се земе соодве-
тен кредит, кој се утврдува според важечките каматни 
стапки од комерцијалните банки;  

15) износот на трошоци од член 17-а кои што не се 
направени од сопствени научно истражувачки и развој-
ни центри или преку самостојни научно истражувачки 
институции; 

16) износот на премии за осигурување кои не се 
исплатени и кои не се во функција на членот 17-б од 
Законот; 

17) износот на трошоците за даноците по задршка (од-
бивка) од член 17-г и трошоците од член 18 од Законот; 

18) износот на трошоците за економска пропаганда, 
кои не се во функција на унапредување на дејноста. Под 
економска пропаганда која е во функција на вршење на 
дејноста се подразбира ТВ-спот, музички спот, саем, спе-
цијални штандови и услуги на полето на пропагандата. 
Под економска пропаганда се подразбираат и услугите на 
полето на рекламата,  како што се: рекламниот консал-
тинг (информирање на клиентот за можностите за рекла-
ма); рекламните подготовки и планирањето на реклама; 
рекламно уредување; рекламно производство; организи-
рањето на  реклама и спроведувањето на реклама;   

19) исплатените издатоци за донации кои не се во 
согласност со условите и постапката утврдени со Зако-
нот  за донации и спонзорства во јавните дејности како и 
издатоците за донации исплатени во износ поголем од 
5% од вкупниот приход остварен во тековната година; 

20) исплатените издатоци за спонзорства кои не се 
во согласност со условите и постапката утврдени со За-
конот  за донации и спонзорства во јавните дејности 
како и издатоците за спонзорства исплатени во износ 
поголем од 3% од вкупниот приход остварен во теков-
ната година; 

21) износот на трошоците за репрезентација на да-
ночниот обврзник (гоштевање, подароци, одмор, рекре-
ација и разонода); 

22) износот на побарувањата и финансиските вло-
жувања што не се наплатени, а кои се отпишуваат по 
пат на исправка на вредноста, освен ненаплатените по-
барувања и финансиски вложувања кои се отпишуваат 
по основ на правосилна судска одлука, како и пријаве-
ните ненаплатени побарувања од субјектите во стечај и 
ликвидација;  

23) износот на вкалкулираните долгорочни резерви-
рања на материјалните и нематеријалните трошоци, 
освен резервирањата  во висина утврдена со Законот за 
шумите; 

24) исплатите по основ на стипендии;  
25) износот издвоен во посебна резерва кај друш-

твата за осигурување и реосигурување, кој го надмину-
ва износот од 75% од резервирањата за намените утвр-
дени во член 23  став 2  од Законот; 

26) други усогласувања на расходите согласно со 
Законот, кои посебно не се наведени во овој член на 
Правилникот. Како други усогласувања се сметаат и 
износот на вредносно усогласување на финансиските 
инструменти и на другите капитални (инвестициони) 
средства по однос на нереализирани загуби, доколку 
истите се искажани како трошок. Капитални средства 
се сите трајни материјални и нематеријални средства, 
вклучувајќи ги и финансиските инструменти, земјиште 
и други средства кои се користат за целите на инвести-
ционата активност. Инвестициона активност е пласира-
ње на средства за други цели освен тековната економ-
ска дејност на обврзникот, при што даночниот обврз-
ник не учествува во управувањето на активностите на 
редовна, континуирана и суштинска основа”. 

 
Член 2 

Во членот 5 точката 2) се брише 
Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 2, 3, 4, 5 и 6. 
 

Член 3 
Во членот 5-б став 11 зборовите “котизации и семи-

нари” се бришат. 
 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
“Даночна основа утврдена во согласност со одред-

бите на Законот и членовите 4 и 5 на овој правилник, 
се намалува за износот на: извршените вложувања од 
добивката (реинвестирана добивка), во нови инвести-
ции во Република  Македонија и тоа за вложувања во 
недвижности, постројки, опрема, компјутерски соф-
твер и патенти наменети за проширување на сопствена-
та дејност, освен вложувањата во патнички автомоби-
ли, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техни-
ка, уметнички дела од ликовната и применетата умет-
ност и други украсни предмети кои што служат за 
опремување на административни простории. 

Под реинвестирана добивка од став 1 на овој член 
се подразбира добивката остварена со годишната сме-
тка од претходната година, која по пат на распределба 
е издвоена во капиталот на даночниот обврзник како 
добивка за инвестиции и која во наредната година е 
вложена за намените од став 1 на овој член. 

За остварување на ова право согласно став 4 од 
член 31 од Законот се пропишува образец “ДД-ИН” кој 
е составен дел на овој правилник. Образецот ДД-ИН по 
истекот на годината за која се составен, се доставува до 
органот за јавни приходи, заедно со Даночниот би-
ланс.” 

 
Член 5 

Членот 8 се менува и гласи: 
“Пресметаниот данок на добивка се намалува за из-

носот на: 
1) даночниот кредит во висина на платениот данок 

на добивка за: 
- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 

во исплатените бруто плати од член 14 став 1 од Зако-
нот, за кој во претходниот даночен период е зголемена 
даночната основа според член 4 точка 3) од правилни-
кот; 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во исплатените бруто надоместоци од член 14 став 1 од 
Законот, за  кои во претходниот даночен период е зго-
лемена даночната основа согласно член 4 точка 4) од 
овој правилник;   

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во исплатените лични надоместоци на членовите на 
управниот и надзорниот одбор од член 14 став 3 од За-
конот, за кои во претходниот даночен период е зголе-
мена даночната основа согласно член 4 точка 6) од овој 
правилник , во висина од 50% од исплатениот бруто 
износ; 



Стр. 34 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 мај 2007 
 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во исплатените надоместоци од член 14-а став 1 и 2 од 
Законот, за  кои во претходниот даночен период е зго-
лемена даночната основа согласно член 4 точка 7) од 
овој правилник;  

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во 
исплатените вкупни надоместоци од член 14-а став 3 од 
Законот, за  кои во претходниот даночен период е зголе-
мена даночната основа согласно член 4 точка 8) од овој 
правилник во висина на 50 % од исплатениот износ;   

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во наплатените отпишани побарувања и финансиски 
вложувања, односно побарувањата и финансиските 
вложувања кои што сеуште не се наплатени а за кои е 
донесена правосилна судска одлука, или кои се прија-
вени како побарување во стечајната постапка, за кои во 
претходниот даночен период е зголемена даночната ос-
нова, согласно со член 4 точка 22) на овој правилник; 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во 
укинатите резервирања од член 21 од Законот, за кои во 
претходниот даночен период е зголемена даночната осно-
ва, согласно  со член 4 точка 23) на овој правилник;  

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во годишната амортизација пресметана по пропишани-
те стапки утврдена во согласност со член 15 став 1 од 
Законот, за кој во претходниот даночен период е извр-
шено зголемување на даночната основа, согласно со 
член 4 точки 9), 10) и 11) на овој правилник и 

- по други основи  
2) Платен данок на добивка остварена со работа во 

друга држава. На обврзникот - резидент на Република-
та, кој остварува добивка со работа во странство му се 
намалува пресметаниот данок во Републиката, за изно-
сот на платениот данок во странство, што се докажува 
со потребна документација. Намалувањето на данокот 
по овој основ изнесува најмногу до износот на данокот 
што би се добил со примена на даночната стапка од 
член 28 од Законот. На матичното правно лице -рези-
дент на Републиката, му се намалува пресметаниот да-
нок во земјата за износот на данокот што го платила 
нејзината нерезидентна подружница во друга држава 
по основ на акции и удели, доколку таа добивка е вклу-
чена во приходите на матичното правно лице. Матич-
ното правно лице на даночниот орган му поднесува до-
кази за големината на своето учество во капиталот на 
нерезидентните подружници, должината на траење на 
тоа учество и данокот што подружницата го платила во 
друга држава, заедно со нејзиниот биланс на успех и 
даночен биланс. За потврдување на резидентниот ста-
тус обврзникот поднесува барање до Министерството 
за финансии, Управа за јавни приходи - Регионална ди-
рекција според седиштето на кое и припаѓа на пропи-
шан образец кој е составен дел на овој правилник. 

Пресметаниот данок утврден согласно со став 1 
точки 1) и 2) од овој член се намалува и за: 

1) износот во висина на сразмерниот дел од доби-
вката што му припаѓа на странско лице по основ на 
вложени средства во домашен даночен обврзник како и 
за даночен обврзник кој во целост е основан со стран-
ски капитал, доколку вложувањето е остварено до 31 
декември 2006-та година.  

2) износот утврден во висина на вредноста на наба-
вениот фискален систем на опрема  за регистрирање на 
готовинските плаќања, за обврзниците кои според член 
2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќа-
ња, се должни истиот да го воведат. Регистрираните 
ДДВ обврзници го намалуваат данокот на добивка во 
висина на фактурната вредност на набавениот и ставен 
во употреба фискален систем на опрема, намален за из-
носот на данокот на додадена вредност. Нерегистрира-
ните ДДВ обврзници, го намалуваат данокот на доби-
вка во висина на вкупната фактурна вредност. Износот 
на намалувањето на пресметаниот данок на добивка е 
во висина на вредноста на набавените до 10 (десет) фи-
скални апарати”. 

Член 6 
По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи: 
 

“Член 8-а 
Данокот на добивка утврден во даночниот биланс 

составен за тековната година, согласно член 32-а од За-
конот, се намалува во висина на износот утврден спо-
ред издаденото Решение од Органот за јавни приходи, 
кое се издава по  претходно поднесено писмено барање 
од корисникот на технолошко индустриската развојна 
зона согласно со Законот за технолошки индустриски 
развојни зони. Барањето, заедно со доказите, се подне-
сува до Органот за јавни приходи преку Дирекцијата за 
технолошко индустриски развојни зони најдоцна до 31 
март во тековната година за претходната година”. 

 
Член 7 

Членот 13 се менува и гласи: 
“Даночната основа утврдена согласно со член 11 

став 1 и став 2 од овој правилник, се  намалува за: 
- Износот на вложувањата во недвижности, построј-

ки, опрема, компјутерски софтвер и патенти за проши-
рување на дејноста во согласност со член 31 став 1 и 2 
од Законот и член 7 од овој правилник. Месечните из-
носи на намалувањето на аконтативната даночна осно-
ва по основ на инвестициите, се пресметуваат како ед-
накви делови добиени со поделба на износот на инве-
стициите со бројот на месеците што преостануваат од 
месецот на остварувањето на правото до истекот на да-
ночниот период (годината). 

Износот на пресметаната месечна аконтација на да-
нокот утврдена на основата од став 1 на овој член и 
применетата стапка на данокот од член 28 од Законот, 
се намалува за износите на платениот данок (даночен 
кредит), под услов во “ДБ” согласно со член 4 точки 3), 
4), 6), 7), 8) и 22) од овој правилник да е извршено зго-
лемување на даночната основа заради што дошло до 
поголемо плаќање на данокот, под услов данокот да е 
платен. Даночниот кредит се утврдува за: 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во исплатените бруто плати од член 14 став 1 од Зако-
нот, за кој во претходниот даночен период е зголемена 
даночната основа според член 4 точка 3) од Правилни-
кот; 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во исплатените бруто надоместоци од член 14 став 1 од 
Законот, за кои во претходниот даночен период е зго-
лемена даночната основа  согласно член 4 точка 4) од 
овој правилник;   

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан во 
исплатените лични надоместоци на членовите на управ-
ниот и надзорниот одбор од член 14 став 3 од Законот, 
за кои во претходниот даночен период е зголемена да-
ночната основа согласно член 4 точка 6) од овој правил-
ник, во висина од 50% од исплатениот бруто износ; 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во исплатените надоместоци од член 14-а став 1 и 2 од 
Законот, за  кои во претходниот даночен период е зго-
лемена даночната основа согласно член 4 точка 7) од 
овој правилник;  

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во исплатените вкупни надоместоци од член 14-а став 
3 од Законот, за  кои во претходниот даночен период е 
зголемена даночната основа согласно член 4 точка 8) 
од овој правилник во висина на 50 % од исплатениот 
износ;   

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во наплатените отпишани побарувања и финансиски 
вложувања, односно побарувањата и финансиските  
вложувања кои што сеуште не се наплатени а за кои е 
донесена правосилна судска одлука, или кои се прија-
вени како побарување во стечајната постапка, за кои во 
претходниот даночен период е зголемена даночната ос-
нова, согласно со член 4 точка  22) на овој правилник. 
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Во месечниот даночен биланс се врши намалување 
на аконтацијата на данокот на добивка, во месецот во 
кој е остварено правото на даночен кредит (исплата на 
плата, исплатени надоместоци од работен однос, исп-
лати извршени на членовите на управниот и надзорни-
от одбор, наплата на отпишано побарување и финанси-
ски вложувања, односно донесување на правосилна 
судска одлука или пријавување на истите кај субјекти-
те над кои е отворена стечајна и ликвидациона постап-
ка. Месечните корективни износи, претставуваат една-
кви делови добиени со поделба на даночниот кредит со 
бројот на месеците што преостануваат до истекот на 
даночниот период. 

Пресметаниот износ на месечната аконтација на да-
нокот на добивка од став 2 и 3 на овој член се намалува 
и за: 

1) Сразмерниот дел од добивката што му припаѓа 
на странското лице по основ на вложени средства во 
домашен даночен обврзник доколку вложувањето е из-
вршено до 31 декември 2006-та година, согласно со 
одредбите од член 33 од Законот и член 8 став 2 точка 
1 од овој правилник. Ова намалување на месечните 
аконтации на данокот се врши во висина на процентот 
утврден на крајот на годината во “ДБ”  за годината што 
претходи. Намалувањето на месечните аконтации се 
врши во периодот кој следи по “ДБ” во кој за првпат е 
искажано даночното намалување, а завршува со подне-
сениот “ДБ” за третата година од еднократниот период 
за кој се применува даночното намалување. 

2) Износот утврден во висина на вредноста на наба-
вените до десет фискални апарати за регистрирање на 
готовинските плаќања. Намалувањето се остварува од 
првиот месец кој следи по месецот во кој фискалните 
апарати се набавени и воведени во употреба, во месечен 
износ утврден како сразмерен дел од вредноста на наба-
вените фискални апарати и бројот на месеците што пре-
остануваат до крајот на годината. Доколку обврзникот 
даночното ослободување не го искористи во тековната 
година, износот на намалување на месечните аконтации 
на данокот во наредните даночни периоди, се утврдува 
сразмерно на пренесениот дел од вредноста на вложени-
те средства и бројот на месеците во годината. 

На крајот на пресметковниот период обврзникот 
пред органот за јавни приходи документирано  ги дока-
жува вложените износи од став 1 и 4 точки 1) и 2) на 
овој член, за кои тековно го користел  правото на да-
ночно олеснување  и ослободување”.  

 
Член 8 

Во членот 14 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи:  

“Обврзниците со посебен даночен статус-заштитни-
те друштва, стопанските единици во рамките на уста-
новите за извршување на санкции и казнено-поправни-
те установи, како и корисниците на технолошко инду-
стриските развојни зони, немаат обврска за составува-
ње и доставување на образец МДБ.” 

 
Член 9 

По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи:  
 

“Член 18-а 
Даночните обврзници кои одлучиле данокот на до-

бивка да го пресметуваат и плаќаат во вид на годишен 
паушал, имаат обврска  до крајот на годината за наред-
ната година, да поднесат барање до органот за јавни 
приходи, заради одобрување на пресметување и плаќа-
ње на годишен паушал за микропретпријатија. Барање-
то заедно со пропратната документација се поднесува 
на образецот “ДД-МП” кој е составен дел на овој пра-
вилник.” 

Член 10 
Намалувањето од член 7 на овој правилник се одне-

сува и на намалувањето на утврдената даночна основа 
во Даночниот биланс составен за 2007-ма година за из-
носот на извршените вложувања во недвижности, по-
стројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти, на-
менети за проширување на сопствената дејност освен 
исклучоците од став 1 на член 31 од Законот и член 7 
од овој правилник, под услов даночниот обврзник да 
извршил издвојување за инвестиции, од добивката по 
оданочување остварена со Годишната сметка за 2006-
та година во корист на капиталот на даночниот обврз-
ник (реинвестирана добивка). 

Издвојувањето од добивката по оданочување, со 
Годишната сметка за 2006-та година во корист на капи-
талот на даночниот обврзник (реинвестирана добивка), 
се намалува за износот на искористеното ослободување 
и олеснување по основ на инвестиции во основни 
средства за вршење на дејноста во Даночниот биланс 
составен за 2006-та година. Даночното намалување кое 
се искажува во Даночниот биланс за 2007-ма година, 
не може да биде поголемо од износот утврден во овој 
став, и не може да биде поголемо од 50% од даночната 
основа.  

Износот на даночното ослободување и олеснување 
од член 13 став 1 на овој правилник се однесува и на 
месечните аконтации на данокот на добивка, кои што 
се пресметуваат и плаќаат за месеците во 2007-ма годи-
на. Износот на намалувањето неможе да биде поголемо 
од 50% од даночната основа утврдена во ДБ за прет-
ходната година, на која се утврдуваат и плаќаат месеч-
ните аконтации.” 

 
Член 11 

Обврзникот кој го стекнал правото на даночно на-
малување по основ на странски вложувања извршени 
до 31 декември 2006 година од членот 5 став 2 точка 1) 
на овој правилник ќе го користи ова право до истекот 
на одобрениот период од три последователни години, 
сметано од годината на остварување на добивката (во 
Билансот на успех кон Годишната сметка), но не по-
доцна од 31.12.2009 година.  

Ослободувањето се остварува  со одобрение од ор-
ганот за јавни приходи.  

Доколку во периодот од три години, се измени 
учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал 
на даночниот обврзник, пресметувањето на даночното 
ослободување ќе се изврши во Даночниот биланс за го-
дината во која се извршени измените, со примена на 
процентот на учеството на странското лице во вкупни-
от капитал на даночниот обврзник утврден на 31 де-
кември во годината. 

 
Член 12 

Обрасците “ДБ” Даночен биланс, “МДБ”-Месечен 
даночен биланс ___ и “КДБ” Консолидиран даночен 
биланс, се заменуваат со нови обрасци, кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.” 

 
   Бр. 10-15109/2                    
9 мај 2007 година               Министер за финансии, 
         Скопје            д-р Трајко Славески, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
781. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр.27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
                          Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА  СТАВАЊЕ  ВО  ПРИМЕНА  НА  УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Едеклерци-Оп-
штина Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Едеклерци, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-5817/1                                    

8 мај 2007 година                               Директор, 
   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
782. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
                          Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Црешка-Општи-
на Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Црешка, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-5818/1                                       
8 мај 2007 година                                  Директор, 
        Скопје                              Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
783. 

Врз основа на член 249 и член 107 од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 23.04.2007 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Се издава ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАР-
ТИИ ОД ВРЕДНОСТ на „Охридска Банка“ АД Охрид - 
Оддел за работа со хартии од вредност со седиште во 
Скопје на улица „Народен фронт“ број 19. 

2. Согласно член 94 и член 99 од Законот за хартии 
од вредност, „Охридска Банка“ АД Охрид - Оддел за 
работа со хартии од вредност ќе ги врши следните ви-
дови услуги со хартии од вредност: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, без задол-
жителен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- вршење на трансакциите и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжи-
телен откуп на непродадените хартии од вредност; 

- дејствување како покровител при котација; 
- инвестиционо советување и 
- извршување на трансакции и активности за сметка 

на трети лица потребни за преземање на едно акцио-
нерско друштво во согласност со Законот за преземање 
на акционерски друштва. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност број 07-1190/3 од 12.11.2003 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
        Бр. 08-786/3           Комисија за хартии од вредност 
23 април 2007 година           Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
_______________________________________________ 
 

ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ 
102. 

Врз основа на договорот за спроведување на Проектот 
за поддршка на планот за управување со Национален парк 
Пелистер, од 19-ти јануари 2007 година, помеѓу Швајцар-
ска агенција за развој и соработка (СДЦ) и Јавна установа 
Национален парк Пелистер – Битола, Јавната установа 
Национален парк Пелистер – Битола донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА 
ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК ПЕЛИСТЕР 
 

Член 1 
Со оваа програма се утврдува намената и се доделу-

ваат средства за спроведување на проекти и други 
активности од областа на одржливиот развој на локал-
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ните заедници на Национален парк Пелистер за 2007 
година, обезбедени согласно Анекс 1 и Анекс 2 од до-
говорот за спроведување на Проектот за поддршка на 
планот за управување со Национален парк Пелистер во 
висина од 765.000,00 денари.   

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа Програма се распоре-
дени за следните намени: 

1) Спроведување на проекти и активности за подо-
брување на комуналната инфраструктура во износ од 
300.000,00 денари. 

2) Спроведување на проекти и активности за одрж-
ливо искористување на споредни шумски производи во 
Национален парк Пелистер во износ од 225.000,00 де-
нари. 

3) Спроведување на проекти и активности за развој 
на алтернативните форми на туризам во износ од 
240.000,00 денари. 

 
Член 3 

Правни, физички лица, непрофитни и невладини 
организации може да користат средства за намените од 
точка еден 1) до три 3) од член два од оваа програма 
доколку се регистрирани со седиште, односно место на 
живеење во едно од следниве населени места: Нижепо-
ле, Дихово, Трново, Магарево, Ротино, Цапари, Кажа-
ни, Маловишта или Брајчино.  

 
Член 4 

Со средствата од Програмата можат да бидат фи-
нансирани сите трошоци за спроведување на проекти и 
активности од областа на одржливиот развој, освен: 

1) Закуп на земјиште. 
2) Закуп на постојни згради. 
3) Трошоци направени пред 1-ви јули 2007 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Трошоци за подготовка на Формуларот за прија-
вување за добивање средства од Програмата. 

5) Општи и административни трошоци на подноси-
телот. 

6) Камати на долгови, надоместоци за финансиски 
операции и останати чисто финансиски трошоци. 

7) Законските обврски, казни и пенали. 
8) Трошоци за функционирање на проектот по него-

вата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персо-
налот или корисниците, односно за пробното тестирање. 

 
Член 5 

Исплатата на средствата на корисникот се врши на 
начин согласно договорот за спроведување на Прое-
ктот за поддршка на планот за управување со Национа-
лен парк Пелистер, меѓу Швајцарска агенција за развој 
и соработка и Јавна установа Национален парк Пели-
стер – Битола. 

 
Член 6 

Изборот на проектите и активностите кои ќе бидат 
финансирани од Програмата го врши Комисијата за 
јавни набавки при Проектот за поддршка на планот за 
управување со Национален парк Пелистер. 

 
Член 7 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 
 
        Бр. 02-37 
10 мај 2007 година                                 Директор, 
           Скопје                                  Славко Дамески, с.р. 
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