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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
952.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за служба во Армијата на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 февруари 2014 година.
Бр. 07-722/1
5 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за служба во Армијата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 55/12), по членот 40 се додаваат два нови члена 40-а и 40-б, кои гласат:
„Член 40-а
Професионалните војници со навршување на 45 години возраст засноваат работен однос на неопределено
време без објавување на јавен оглас со преземање во
органите на државната и локалната власт и други
државни органи основани согласно со Уставот и со закон, а согласно со нивната стручна подготовка и лични
способности.
Активностите за преземање на професионалните
војници од ставот 1 на овој член Министерството за
одбрана е должно да ги преземе најдоцна шест месеци
пред навршување на 45 години возраст на професионалните војници, согласно со планот за преземање и
распоредување.
Планот од ставот 2 на овој член министерот за одбрана е должен да го донесе најдоцна до 31 декември
во тековната за наредната година.
Во случај планот за преземање и распоредување да
не биде донесен во рокот утврден во ставот 3 на овој
член министерот за одбрана ќе плати глоба во износ од
15.000 евра во денарска противвредност.

Член 40-б
Одредбата од членот 40-а од овој закон се однесува
и на професионалните војници на кои службата во Армијата им престанала согласно со одредбите од овој закон поради исполнување на старосната граница за
престанок на работниот однос заради навршени 35, односно 38 години возраст и кои до 31 декември 2013 година имаат статус на невработено лице.
Одредбата од ставот 1 на овој член ќе започне да се
применува девет месеци по влегувањето во сила на
овој закон.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIM NË
ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së
Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 36/10, 23/11, 47/11, 148/11 dhe
55/12), pas nenit 40 shtohen dy nene të reja 40-a dhe 40-b ,
vijojnë:
"Neni 40-a
Ushtarët profesionalë me mbushjen e moshës 45 vjet
themelojnë marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar pa
shpallje të konkursit publik me marrje në organet e
pushtetit shtetëror dhe lokal dhe organe tjera shtetërore të
themeluara në pajtim me Kushtetutën dhe me ligjin, e në
përputhje me përgatitjen e tyre profesionale dhe aftësitë
personale.
Aktivitetet për marrjen e ushtarëve profesionalë nga
paragrafi 1 i këtij neni, Ministria e Mbrojtjes obligohet që
t'i ndërmarrë më së voni gjashtë muaj para mbushjes së
moshës 45 vjet të ushtarëve profesionalë, në pajtim me
planin për marrje dhe sistemim.
Planin nga paragrafi 2 i këtij neni, ministri i Mbrojtjes
obligohet ta miratojë më së voni deri më 31 dhjetor në vitin
rrjedhës për vitin e ardhshëm.
Në rast se plani për marrje dhe sistemim nuk miratohet
në afatin e përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni, ministri
i Mbrojtjes do të paguajë gjobë në shumë prej 15 000
eurosh në kundërvlerë me denarë.
Neni 40-b
Dispozita e nenit 40-a të këtij ligji ka të bëjë edhe me
ushtarët profesionalë të cilëve u ka pushuar shërbimi në
Armatë në pajtim me dispozitat e këtij ligji për shkak të
përmbushjes së kufirit të pleqërisë për ndërprerjen e
marrëdhënies së punës për shkak të mbushjes së moshës 35
vjet, përkatësisht 38 vjet dhe të cilët deri më 31 dhjetor
2013 e kanë statusin e personit të papunë.
Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni do të fillojë të
zbatohet nëntë muaj pas hyrjes në fuqi të këtij ligji."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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953.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 февруари 2014 година.
Бр. 07-723/1
5 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“
број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13
и 120/13), во членот 5-а зборовите: „од Издавачката
куќа на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University
Press)“ се заменуваат со зборовите: „усогласени со донесена адаптирана и преведена наставна програма од
Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examinations)“.
Член 2
Во членот 9 став (1) алинејата 2 се брише.
Член 3
Во членот 13-а ставот (1) се менува и гласи:
„Доколку Педагошката служба не одобри учебник
усогласен со донесена адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни
програми на Кембриџ (Cambridge International
Examinations) согласно со членот 13-б од овој закон,
доставува барање до Издавачката куќа на Универзитетот Кембриџ (Cambridge University Press) за изготвување на адаптиран учебник од странство согласно со одредбите од овој член.“
Член 4
По члeнот 13-а се додава нов член 13-б, кој гласи:
„Член 13-б
(1) Барањето за одобрување на адаптиран учебник
од странство се доставува по претходно објавен јавен
повик за интерес за доставување на адаптирани учебници од странство усогласени со донесена адаптирана
и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge
International Examinations).
(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член го објавува Педагошката служба по доставена донесена адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународ-

ниот центар за наставни програми на Кембриџ
(Cambridge International Examinations) од Бирото, односно Центарот за стручно образование и обука.
(3) Јавниот повик од ставот (1) на овој член трае
најмалку еден, а најмногу до два месеца од денот на
објавувањето на јавниот повик.
(4) На јавниот повик од ставот (1) на овој член може да се јави домашен издавач, како и странски издавач кој е регистриран за издавачка дејност во државата
во која му е седиштето (во натамашниот текст: странски издавач), преку овластени законски застапници во
Република Македонија.
(5) Кон барањето од ставот (1) на овој член домашниот издавач, како и странскиот издавач, преку овластени законски застапници во Република Македонија задолжително приложува:
- адаптиран учебник од странство, преведен на македонски јазик, ликовно и графички разработен и јазично уреден во шест примероци од кои пет во печатена форма и еден во електронска форма,
- изјава од лектор за јазично уредување на текстот,
- список на лице/лица кои го преведувале адаптираниот учебник од странство и
- други документи наведени во јавниот повик.
(6) Педагошката служба адаптираниот учебник од
странство го доставува до рецензентската комисија и
до Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука, во рок од седум дена од денот на завршувањето на повикот.
(7) Директорот на Педагошката служба од рецензентите на членот 16 став (1) од овој закон ја формира
рецензентска комисија која врши стручно вреднување
на адаптираните учебници од странство, согласно со
Методологијата за вреднување на учебници.
(8) Рецензентската комисија врши стручно вреднување на адаптираниот учебник од странство, во рок од
14 дена од денот на приемот на адаптираниот учебник
од странство и го доставува стручното вреднување на
адаптираниот учебник од странство до директорот на
Педагошката служба.
(9) Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука, во рок од седум дена од денот на
приемот на адаптираниот учебник од странство до директорот на Педагошката служба доставува образложено мислење за усогласеноста на адаптираниот учебник
од странство со донесена адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни
програми на Кембриџ (Cambridge International
Examinations).
(10) Доколку на објавениот јавен повик од ставот
(1) на овој член не се достави ниту едно барање за
одобрување на адаптиран учебник од странство, односно не се донесе одобрение за употреба на учебник
усогласен со донесена адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни
програми на Кембриџ (Cambridge International
Examinations), се постапува согласно со одредбите од
членот 13-а од овој закон.
(11) Одобрението за употреба на учебник усогласен
со донесена адаптирана и преведена наставна програма
од Меѓународниот центар за наставни програми на
Кембриџ (Cambridge International Examinations), од членот 5-а од овој закон, го дава Педагошката служба во
рок од три дена од денот на приемот на стручното
вреднување од рецензентската комисија и позитивно
мислење од Бирото, односно Центарот за средно стручно образование и обука.
(12) Против одобрението од ставот (11) на овој
член, во рок од осум дена од денот на приемот на одобрението, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен.
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(13) Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена од
денот на приемот на жалбата.
(14) Министерството го откупува адаптираниот
учебник од странство усогласен со донесена адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународниот
центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge
International Examinations) согласно со закон заради
обезбедување на учебници за учениците во основно и
средно образование.
(15) Министерот и домашниот издавач, односно
странскиот издавач, преку овластен законски застапник во Република Македонија, за одобрениот адаптиран учебник од странство усогласен со донесена адаптирана и преведена наставна програма од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ
(Cambridge International Examinations) потпишуваат договор во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски.“
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за учебници за основно и средно образование.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LIBRA SHKOLLORË PËR ARSIMIN FILLOR
DHE TË MESËM
Neni 1
Në Ligjin për libra shkollorë për arsimin fillor dhe të
mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 dhe
120/13), në nenin 5-a fjalët: “nga Shtëpia botuese e
Universitetit të Kembrixhit (Cambridge University Press)“
zëvendësohen me fjalët: “të harmonizuar me programin e
miratuar mësimor të adaptuar dhe të përkthyer nga Qendra
Ndërkombëtare për Programe Mësimore të Kembrixhit
(Cambridge International Examinations)“.
Neni 2
Në nenin 9 paragrafi (1) alineja 2 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 13-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Nëse Shërbimi pedagogjik nuk lejon libër shkollor të
harmonizuar me program mësimor të adaptuar dhe të
përkthyer nga Qendra Ndërkombëtare për Programe
Mësimore të Kembrixhit (Cambridge International
Examinations) në pajtim me nenin 13-b të këtij ligji,
dorëzon kërkesë te Shtëpia Botuese e Universitetit të
Kembrixhit (Cambridge University Press) për përpilim të
librit shkollor të adaptuar nga jashtë në pajtim me
dispozitat e këtij neni."
Neni 4
Pas nenin 13-a shtohet nen i ri 13-b, si vijon:
"Neni 13-b
(1) Kërkesa për lejimin e librit shkollor të adaptuar nga
jashtë dorëzohet pas ftesës publike të shpallur paraprakisht
për interes për dorëzim të librave shkollorë të adaptuar nga
jashtë të harmonizuar me programin e miratuar mësimor të
adaptuar dhe të përkthyer nga Qendra Ndërkombëtare për
Programe Mësimore të Kembrixhit (Cambridge
International Examinations).
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(2) Ftesën publike nga paragrafi (1) të këtij neni e
shpall Shërbimi Pedagogjik pas programit të miratuar
mësimor të dorëzuar të adaptuar dhe të përkthyer nga
Qendra Ndërkombëtare për Programe Mësimore të
Kembrixhit (Cambridge International Examinations) nga
Byroja, përkatësisht Qendra për arsim profesional dhe
trajnim.
(3) Ftesa publike nga paragrafi (1) të këtij neni zgjat
më së paku një, ndërsa më së shumti dy muaj nga dita e
shpalljes së ftesës publike.
(4) Në ftesën publike nga paragrafi (1) të këtij nenin
mund të paraqitet botues i vendit, si dhe botuesi i jashtëm i
cili është i regjistruar për veprimtari botuese në shtetin në
të cilin e ka selinë (në tekstin e mëtejmë: botues nga
jashtë), nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar ligjorë në
Republikën e Maqedonisë.
(5) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, botuesi i
vendit, si dhe botuesi i jashtëm, nëpërmjet përfaqësuesve të
autorizuar ligjorë në Republikën e Maqedonisë detyrimisht
dorëzon:
- libër shkollor të adaptuar nga jashtë, të përkthyer në
gjuhën maqedonase, të përpunuar në mënyrë artistike dhe
grafike dhe i rregulluar gjuhësisht në gjashtë ekzemplarë
prej të cilëve pesë në formë të shtypur dhe një në formë
elektronike,
- deklaratë nga lektori për rregullim gjuhësor të tekstit,
- listë të personit/personave, të cilët e kanë përkthyer
librin shkollor të adaptuar nga jashtë dhe
- dokumente tjera të theksuara në ftesën publike.
(6) Shërbimi Pedagogjik librin shkollor të adaptuar
nga jashtë e dorëzon te komisioni i recensentëve dhe te
Byroja, përkatësisht Qendra për Arsim të Mesëm
Profesional dhe Trajnim, në afat prej shtatë ditëve nga dita
e përfundimit të ftesës.
(7) Drejtori i Shërbimit Pedagogjik nga recensentët
nga neni 16 paragrafi (1) i këtij ligji, e formon komisionin
e recensentëve, që kryen vlerësim profesional të librave
shkollorë të adaptuar nga jashtë, në pajtim me
Metodologjinë për vlerësim të librave shkollorë.
(8) Komisioni i recensentëve kryen vlerësim
profesional të librit shkollor të adaptuar nga jashtë, në afat
prej 14 ditëve nga dita e pranimit të librit shkollor të
adaptuar nga jashtë dhe e dorëzon vlerësimin profesional të
librit shkollor të adaptuar nga jashtë te drejtori i Shërbimit
Pedagogjik.
(9) Byroja, përkatësisht Qendra për Arsim të Mesëm
Profesional dhe Trajnim, në afat prej shtatë ditësh nga dita
e pranimit të librit shkollor të adaptuar nga jashtë te
drejtori i Shërbimit Pedagogjik dorëzon mendim të
arsyetuar për harmonizimin e librit të adaptuar nga jashtë
me program mësimor të miratuar të adaptuar dhe të
përkthyer nga Qendra Ndërkombëtare për Programe
Mësimore të Kembrixhit (Cambridge International
Examinations).
(10) Nëse në ftesën e shpallur publike nga paragrafi
(1) i këtij neni, nuk dorëzohet asnjë kërkesë për lejim të
librit të adaptuar nga jashtë, përkatësisht nuk miratohet leje
për përdorim të librit shkollor të harmonizuar me program
të miratuar mësimor të adaptuar dhe të përkthyer nga
Qendra Ndërkombëtare për Programe Mësimore të
Kembrixhit (Cambridge International Examinations),
veprohet në pajtim me dispozitat e nenit 13-a të këtij ligji.
(11) Lejen për përdorim të librit shkollor të
harmonizuar me programin e miratuar mësimor të adaptuar
dhe të përkthyer nga Qendra Ndërkombëtare për Programe
Mësimore të Kembrixhit (Cambridge International
Examinations), nga neni 5-a i këtij ligji, e jep Shërbimi
Pedagogjik në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të
vlerësimit profesional nga komisioni i recensentëve dhe
mendimit pozitiv nga Byroja, përkatësisht Qendra për
Arsim të Mesëm Profesional dhe Trajnim.
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(12) Kundër lejes nga paragrafi (11) i këtij neni, në
afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të lejes, mund të
parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.
(13) Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në
Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies
së Punës në Shkallë të Dytë vendos për ankesë të
parashtruar në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të
ankesës.
(14) Ministria e blen librin shkollor të adaptuar nga
jashtë të harmonizuar me programin e miratuar mësimor të
adaptuar dhe të përkthyer nga Qendra Ndërkombëtare për
Programe Mësimore të Kembrixhit (Cambridge
International Examinations) në pajtim me ligj për sigurim
të librave shkollorë për nxënësit në arsimin fillor dhe të
mesëm.
(15) Ministri dhe botuesi i vendit, përkatësisht botuesi
i jashtëm, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar ligjor në
Republikën e Maqedonisë, për librin mësimor të lejuar të
adaptuar nga jashtë të harmonizuar me program të miratuar
mësimor të adaptuar dhe të përkthyer nga Qendra
Ndërkombëtare për Programe Mësimore të Kembrixhit
(Cambridge International Examinations) nënshkruajnë
marrëveshje në të cilën përcaktohen të drejtat dhe
detyrimet e ndërsjella."
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për libra shkollorë për arsimin fillor dhe
të mesëm.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
954.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на
Законот за стечај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 февруари година.
Бр. 07-724/1
5 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СТЕЧАЈ
Член 1
Во Законот за стечај ( „Службен весник на Република Македонија” број 34/2006, 126/2006, 84/2007,
47/11 и 79/13), во членот 82 по ставот (5) се додава нов
став (6), кој гласи:
“(6) Доколку стечајниот должник е носител на право на градба врз основа на договор за соинвеститорство или заедничка градба склучен пред отворањето на

стечајната постапка, а објектот не е изграден, стечајниот управник е должен истиот да го евидентира како
имот кој влегува во стечајната маса.“
Член 2
При спроведување на постапката за утврдување на
правен статус на имотот на стечајниот должник за кој
не е утврден правен статус пред отворање на стечајната
постапка и негов упис во соодветните јавни книги во
Агенцијата за катастар на недвижности, како и при
продажба на правото на градба на неизграден објект
кој влегува во стечајната маса соодветно се применуваат одредбите од Законот за заклучување на стечајните
постапки отворени согласно со Законот за присилно
порамнување стечај и ликвидација и Законот за стечај.
Преодни и завршни одредби
Член 3
Одредбите од членот 2 од овој закон се применуваат на стечајните постапки отворени по влегувањето во
сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13).
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FALIMENTIM
Neni 1
Në Ligjin për falimentim ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 34/2006, 126/2006,
84/2007, 47/11 dhe 79/13), në nenin 82 pas paragrafit (5)
shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
"(6) Nëse debitori i falimentimit është bartës i të drejtës
së ndërtimit në bazë të marrëveshjes për bashkinvestim ose
ndërtimit të përbashkët të lidhur para hapjes së procedurës
së falimentimit, ndërsa objekti nuk është ndërtuar, drejtori i
falimentimit është i obliguar që të njëjtin ta evidentojë si
pronë që hyn në masën e falimentimit.”
Neni 2
Gjatë zbatimit të procedurës për përcaktim të statusit
juridik të pronës së debitorit të falimentimit për të cilën
nuk është përcaktuar status juridik para hapjes së
procedurës së falimentimit dhe regjistrim të saj në librat
përkatës publikë në Agjencinë për Kadastër të
Patundshmërive, si dhe gjatë shitjes së të drejtës së
ndërtimit të objektit të pandërruar, që hyn në masën e
falimentimit në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e
Ligjit për përmbyllje të procedurave të falimentimit të
hapura në pajtim me Ligjin për barazim të detyrueshëm
falimentim dhe likuidim dhe Ligjin për falimentim.
Dispozita kalimtare dhe të fundit
Neni 3
Dispozitat e nenit 2 të këtij ligji zbatohen në procedurat
e falimentimit të hapura pas hyrjes në fuqi të Ligjit për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për falimentim ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/13).
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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955.

Согласно со членот 26 став 2 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија” број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12 и 163/13), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 5 февруари 2014 година, донесе:
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 - 2016
ВОВЕДЕН ДЕЛ
Националната програма за железничката инфраструктура има за цел да ги претстави идните
планови на Владата на Република Македонија за развојот и подобрувањето на состојбата и
условите на железничката инфраструктура во Република Македонија.
Националната програма е основен документ со кој се одредуваат приоритетите за изградба,
реконструкција, ремонт, модернизација и одржување на функционалноста на железничката
инфраструктура.
Националната програма служи како развоен документ при одредување на Стратешките
приоритети на Владата на Република Македонија, Националниот развоен план на Република
Македонија, ажурирање на Националната транспортна стратегија, изработка на Годишната
програма за финансирање на железничката инфраструктура и многу други документи. Понатаму,
преку Националната програма се дефинира процесот на усогласување на националното
законодавство со регулативите на Европската унија, меѓународните договори каде што како
потписник е Република Македонија и развојните планови на транс-европските железнички мрежи.
За реализација на проектите кои се предложени со оваа националната програма се потребни
вкупно финансиски средства во износ од 19.886.169.633 денари или 323.352.352 евра, односно 49%
ќе бидат наменети за изградба и изработка на инвестиционо техничка документација за Коридорот
VIII, додека за коридорите X и Xd ќе се реализираат средства во износ од 51%.
Финансиските средства за периодот од 2014 до 2016 година се планираат да се обезбедат по
пат на заеми во најголем процент, грантови, Буџетот на Министерството за транспорт и врски и
сопствени средства на ЈП Македонски железници Инфраструктура -Скопје, и тоа:
51% се обезбедени по пат за заеми од меѓународни финансиски институции,
31% се обезбедени по пат на грантови од инструментот ИПА или WBIF,
17% се обезбедeни преку Буџетот на Министерството за транспорт и врски и
1% ќе се обезбедат од сопствени средства на ЈП Македонски железници Инфраструктура
- Скопје.
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СТРAТEШКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Стратешкиот развој на железничката инфраструктура се темели на потребата од
задоволување на потребите за превозот на патници и стока, просторниот план на Република
Македонија и определбата на Република Македонија за интеграција во Европската унија.
Земјите од Европската унија се поголемо внимание посветуваат на изградба на нови и
осовременување на постојните пруги со развиени техничко-технолошки карактеристики, кои се
состојат од транс-европски мрежи за брзи пруги и транс-европски мрежи за конвенционални
пруги. Транс-европската железничка мрежа на подрачјето на Европската унија се надоврзува на
најважните железнички коридори од соседните региони и континенти. Јадрото на таа железничка
мрежа го претставуваат пан-европските коридори воспоставени на меѓународните конференции
одржани на Крит 1994 година и Хелсинки 1997 година.
Македонските железници веќе се вклучени во мрежата на пан-европските коридори:
-

патен и железнички Коридор X Атина - Солун - Скопје - Ниш - Белград - Загреб -

Љубљана - Салзбург,
-

патен и железнички Коридор Xd Велес - Прилеп - Бакарно Гумно - Битола - Флорина -

Аминтао/Каламбака - Јоанина - Игуменица/Солун и
-

патен и железнички Коридор VIII Драч - Тирана - Ќафасан/Лин - Кичево - Скопје - Крива

Паланка - Ѓуешево - Софија - Пловдив - Стара Загора - Варна/Бургас.
Меморандумот за разбирање за развој на пан-европскиот Коридор X е потпишан на 15 март
2001 година во Солун, Република Грција.
Меморандумот за разбирање пан-европскиот Коридор VIII е потпишан на 9 септември 2002
година во Бари, Република Италија.
Политиката на Европската унија е преку трансформација на железничкиот систем да
дејствува и оперира на рамноправна и конкурентска основа, зголемувајќи го процентот на
превезена стока и патници по пат на железница, со цел да се растеретат автопатиштата, да се
намалат трошоците за енергија, со што ќе дојде до заштеда како и заштита на животната средина.
Доколку се направат компаративни анализи за железницата како превозно средство со
другите превозни средства, таа има низа предности големи капацитети со низок трошок на
енергија, заштита на животната средина, поголем степен на сигурност, брза и лесна достапност од
едно место до друго, но и недостатоци сложени технолошки состави и системи, нерамномерна и
технички неконзистентна железничка инфраструктура во различни земји, големи трошоци за
одржување и изградба на железничката мрежа.
Транс-европските мрежи и пан-европските коридори се поставени така што овозможат
сообраќајот да се одвива низ повеќе правци, со цел за задоволување на потребите за
овозможување на сообраќај. Од тие причини, во Република Македонија е потребно железничката
мрежа да се развива во насока да овозможи задоволување на конкуренцијата која се јавува меѓу
коридорите на соседните земји и пошироко.
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Развојот на железничката инфраструктура во Република Македонија мора да биде во
функција на одржлив и урамнотежен развој на земјата, а со тоа да доведе до вклучување на
пазарот на Република Македонија во заедничкиот пазар во Европската унија.
Следствено на тоа е потребно да се постигнат следниве цели:
-

пред сé, на железничките пруги кои се од значење на меѓународниот сообраќај, да се

унапреди железничката инфраструктура и да се усогласи во техничко-технолошките потреби кои
се поставени за транс-европски конвенционални пруги, за да се зголеми обемот на железничкиот
сообраќај,
-

воспоставување на урамнотежена техничко-технолошка состојба на железничките пруги

кои се од регионално значење со оние од локален карактер, односно да се постигне усогласување
на капацитетите со реалните потреби,
-

усогласување на развојот на железничката инфраструктура со останатите превози патен,

авионски и комбиниран превоз и да се обезбеди хармонизиран превоз во транспортниот сектор во
Република Македонија,
-

зголемување на користењето на железницата како превозно средство на патници во

Република Македонија,
-

преку изградба на нова, како и модернизација и ремонт на постојната железничка

инфраструктура да се дополнат потребните инфраструктурни капацитети за зголемување на
обемот и функционалноста на железничкиот превоз,
-

воспоставување на интегрирана телекомуникациска мрежа и координирање на превозот

од едно место преку воведување на контролно-команден систем, со цел за постигнување на
подобра функционалност и квалитет на дадена услуга и
-

создавање на одржлив и стабилен извор за финансирање на изградбата на нова, како и

модернизација, ремонт и одржување на постојната железничка инфраструктура.
За постигнување на горе наведените цели се потребни значителни финансиски средства и
реално гледано три до четири среднорочни планови.
1.2.

ВАЖЕЧКИ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ЗАЛОЖБАТА НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА ЗА ВЛЕЗ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Република Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија е потписничка
на или има наследено повеќе меѓународни договори како што се: АГЦ - Европска спогодба за
главни меѓународни железнички пруги, Женева 1985 (AGC-European Agreement on Main
International Railway Lines) АГТЦ - Европска спогодба за важни меѓународни правци за
комбиниран транспорт и слични инсталации, Женева 1991 (AGTC- European Agreement of
Important International Combined Transport Lines and Related Instalations) и КОТИФ (COTIFConvention concerning International carriage by Rail), Вилнус 1999 година. Република Македонија
активно учествува и во УНЕЦЕ ТЕР организација, која реализира проекти за подобрување на
квалитетот на превозот на стока и патници, како и изработка на проекти за подобрување на
железничката инфраструктура.
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Во 2004 година во Луксембрург е потпишан Меморандум за разбирање за развој на
Југоисточно-европската основна транспортна мрежа, со што се основа Опсерваторија на
Југоисточна Европа (СЕЕТО), каде што Република Македонија е активна членка и учесник. Во
2007 година е потпишан Анекс на Меморандумот за разбирање, со која се овозможува постепено
имплементирање на законските и институционалните рамки за отворање на пазарот на
железничкиот транспорт во Југоисточна Европа (Југоисточна европска железничка транспортна
област).
Во 2006 година во Солун, Република Грција, во рамките на Југоисточниот европски процес
на соработка (СЕЕЦП) е потпишана Спогодба за воспоставување на железничка мрежа со високи
перформанси во Југоисточна Европа. Целта на Спогодбата е имплементација на железнички
мрежи со високи перформанси за патнички, товарен и интермодален транспорт во Југоисточна
Европа, кои нудат побрзи железнички поврзувања со повисок квалитет и поконкурентни
железнички поврзувања со значително намалено време за патувања за периодот до 2020 година.
Во периодот што следи претстои потпишување на Спогодба за основање на Транспортна
заедница во областа на патниот, железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, како и развој на
транспортната мрежа меѓу Европската унија и земјите од Југоисточна Европа.
1.3.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина е една од основните насоки за развој на земјите во светот.
Железницата, како систем, помалку ја загадува околината во споредба со останатите транспортни
гранки - превозни средства. Истражувањата кои се направени во оваа област покажуваат дека
повеќе од 90% од загадувањата предизвикани од транспортот отпаѓаат токму на друмскиот
сообраќај.
Европската унија во својата најнова транспортна политика планира екстерните трошоци на
превозот да ги префрли на тие транспортни гранки - превозните средства кои предизвикуваат
помали загадувања на животната средина, што би значело насочување на повеќе финансиски
средства на транспортни гранки кои на животната средина влијаат со помал обем и опсег на
загадување, а во пракса тоа би значело дека повеќе средства би се намениле за развојот на
железницата.
Еколошки одржлив транспорт (Enviromental Sustainable Transport), всушност е метода со која
идното проектирање за користење на капацитетите на инфраструктурата во рамките на сите
транспортни гранки ќе се усогласи со реалните потреби на капацитетите, со една единствена цел
за намалување на негативното влијание на животната средина.
Основните принципи и мерки за реализација на еколошки одржливиот транспорт се:
достигнатиот степен од економскиот развој на земјата наспроти побарувачката за превоз
од аспект на влијанието на животната средина;
задоволување на побарувачката за превоз на стока и патници со помош на различни
транспортни средства, различни модели на железнички возен парк и инфрастрктура, како и
употребата на информатичка технологија и
вложување во железничкиот превоз и инфраструктурата, со што ќе се поттикне развојот
на железничката технологија, индустријата, логистиката и друго.
Согласно со направените анализи за влијанието од различните превозни средства врз
животната средина, железничките возни средства се оценети како превозни средства кои имаат
најповолно влијание, односно најмалку ја загадуваат животната средина.
Освен тоа, железницата како систем овозможува без големи и дополнителни напори
организирање на големи превози на стока кои би се јавиле во иднина, со цел да се изврши
растеретување на друмскиот сообраќај.
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2. ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИСТЕМ
Железничкиот систем во Република Македонија е составен од структурен и функционален
потсистем.
Структурниот потсистем ги опфаќа следниве области:
- железничка инфраструктура,
- електроенергија,
- сообраќајно регулирачки и сигнално сигурносен и
- железнички возила.
Функционалниот потсистем ги опфаќа следниве области:
- организирање и управување со сообраќајот,
- одржување и
- телематски апликации за патнички и товарен превоз.
Железничката инфраструктура е добро од општ интерес за Републиката и е сопственост на
Република Македонија и на неа не може да се стекнува право на сопственост.
Управувањето со изградбата на нова железничка инфраструктура, реконструкција, ремонт,
одржување, заштита на постојната железничка инфраструктура, организирање и регулирање на
железничкиот сообраќај и раководење со системите за регулирање и безбедност, како дејности од
јавен интерес, ги врши управител на железничка инфраструктура кое е јавно или приватно,
домашно или странско правно лице кое е одговорно за поставување, одржување и управување на
железничката инфраструктура, вклучувајќи го и регулирањето на железничкиот сообраќај и
сопствениот сигурносен систем. Управителот на инфраструктурата треба да има дозвола за
управување со железничка инфраструктура или нејзин дел. Функциите на управителот на
инфраструктурата на една мрежа или на дел од мрежа може да се додели на различни управители.
Во согласност со Законот за железничкиот систем, управителот на инфраструктурата ги
врши следниве функции:
- го организира и регулира железничкиот сообраќај; обезбедува праведен и
недискриминаторски пристап и користење на железничката инфраструктура на сите превозници
кои ги исполнуваат условите пропишани со закон; организира јавен превоз и превоз за сопствени
потреби; планира изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката
инфраструктура; врши изградба, реконструкција, ремонт, модернизација, одржување и заштита на
железничката инфраструктура, пружните возила и машини; презема мерки за заштита од бучава и
заштита на животната средина;
- врши работи околу распределбата на инфраструктурните капацитети; одредува тарифа
за користење на железничка инфраструктура; изработува, донесува и објавува возен ред;
изработува, донесува и објавува објава на мрежата и врши и други активности што се во функција
на дејноста.
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Во согласност со Законот за сигурност во железничкиот систем, управителот на
инфраструктурата ги врши следниве функции:
- организира и постојано извршува контрола над безбедното и сигурното одвивање на
железничкиот сообраќај, ги одржува инфраструктурните потсистеми по кои се одвива сообраќајот,
го одржува внатрешниот ред во железничкиот пружен појас и заштитниот појас на железничката
пруга.
Организациската поставеност на управителот на инфраструктурата во Република
Македонија е Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници Скопје (ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје), правен наследник на поранешното Јавно претпријатие
„Македонски железници” - Ц.О. Скопје, запишано во Централниот регистар на Република
Македонија на 9 август 2007 година.
Железнички превозник во Република Македонија е националната транспортна компанија
Македонски железници Транспорт АД - Скопје (МЖ Транспорт АД - Скопје), каде што акциите се
во целосна сопственост на државата.
За обезбедување на транспарентно и недискриминаторно работење на управителот на
инфраструктурата, превозниците, телата и институциите поврзани со работењето на железницата,
како и други учесници кои обезбедуваат железнички услуги во железничкиот јавен превоз, е
формирана Агенција за регулирање на железничкиот сектор. Агенцијата е независна од
управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник/ци. Агенцијата за
својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија.
Надлежноста на Агенцијата е во согласност со членот 30 од Директивата 2001/14/ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2001 година за распределба на капацитетите
на железничката инфраструктура и за одредување на таксите за употреба на железничката
инфраструктура и за безбедносните сертификати и Директивата 2007/58/ЕЗ на Европскиот
парламент и на Советот од 23 октомври 2007 година за изменување на Директивата бр. 91/440/EEЗ
на Советот за развивање на железницата на Заедницата и Директивата бр. 2001/14/EЗ за
распределба на капацитетот на железничката инфраструктура и наплата на надоместоците за
употреба на железничката инфраструктура.
За извршување на работите што се однесуваат на сигурноста во железницата се формира
Управа за сигурност во железничкиот систем, како орган во состав на Министерството за
транспорт и врски.
Надлежноста на Управата е во согласност со членот 16 од Директивата 2004/49/EЗ на
Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за безбедноста на железниците во
Заедницата и за измена на Директивата 95/18/EЗ на Советот за издавање дозволи на железничките
претпријатија и на Директивата 2001/14/EЗ за распределување на капацитетите на железничката
инфраструктура и наплатување такси за користењето на железничката инфраструктура и издавање
сертификати за безбедност (Директива за безбедност на железниците), Директивата 2007/59/ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2007 година за сертификати на машиновозачи
кои управуваат со локомотиви и возови во рамките на железничкиот систем на Заедницата и
Директивата 2008/57/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 17 јуни 2008 година за
интероперабилност на железничкиот систем во Заедницата (преработена верзија) (Текст со
важност за ЕЕО).
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Истрага за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти се врши од страна на Комитет
како постојано тело кое е составено од најмалку двајца иследници, кои се стручни лица од областа
на железницата и се во редовен работен однос во Генералниот секретаријат при Владата на
Република Македонија, од кои еден се именува за одговорен иследник. Комитетот е независен во
својата организација и во донесување на одлуки од секој управител на инфраструктурата,
превозникот, Управата за сигурност во железничкиот систем, Агенцијата за регулирање на
железничкиот сектор и Министерството за транспорт и врски.
Надлежноста на Комитетот за водење на случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти е
во согласност со Главата V од Директивата 2004/49/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од
29 април 2004 година за безбедноста на железниците во Заедницата и за измена на Директивата
95/18/EЗ на Советот за издавање на дозволи на железничките претпријатија и на Директивата
2001/14/EЗ за распределување на капацитетите на железничката инфраструктура и наплатување на
такси за користење на железничката инфраструктура и издавање на сертификати за безбедност
(Директива за безбедност на железниците).
Шематски приказ на органите во железничкиот систем е како што следи:
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3. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА СОСТОЈБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Железничката инфраструктура во Република Македонија од аспект на железнички пруги се
состои од 699 км отворена пруга од кои 227 км се станични колосеци. Пругите се од јавен
карактер, освен индустриските. Сите пруги се со нормален колосек со ширина 1435 мм.
Од вкупната должина на пругите, електрифицирани се 234 км отворена пруга и 90 км
станични колосеци што изнесува 33,5% во однос на должината на отворена пруга.
На територијата на Република Македонија има 132 патни премини во две нивоа и вкупно
291 патен премин во ниво. Нивното осигурување е со автоматска сигнализација вкупно 77 (во
текот на 2012 година беа активирани четири патни премини со автоматска сигнализација на
пругата Велес-Битола (Киро Ќучук, Превалец , Порцеланка, Пашин мост)), со друмски
сообраќајни знаци вкупно 202, со браници на рачен погон вкупно три, без браник една и осум
патни премини чувани со чувари.
За остварување на функцијата на превоз на територијата на Република Македонија има 124
службени места за прием и испраќање на патници и стока од кои 50 се станици (една патничка, две
товарни, 46 мешовити и една ранжирна ).
СЛУЖБЕНИ МЕСТА
СТАНИЦИ
Патнички
Товарни
Мешовити
Ранжирни
КРСТОСНИЦИ
ОТПРЕМНИШТВА
РАСПАТНИЦИ
ТОВАРИШТА
СТОЈАЛИШТА
ДЕПОА
ВКУПНО

50
1
2
46
1
6
3
4
3
58
0
124

Железничката мрежа на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје е составен дел на мрежата на паневропските коридори кои поминуваат низ Република Македонија и тоа коридорите 10 и 10д, како
и дел од Коридорот 8.
3.1. СОСТОЈБА НА КОРИДОРОТ 10 И КРАКОТ НА КОРИДОРОТ 10d
Железничката пруга од Коридорот 10 од Скопје до Гевгелија е изградена во 1873 година, а
Скопје - Табановци во 1887 година за време на Отоманската империја. Железничката линија е
наменета за мешовит сообраќај (патнички и товарен).
Главната железничка линија од Коридорот 10 која поминува долж Република Македонија
има вкупна должина од 214,9 км и се состои од следниве главни делници:
- Табановци - Скопје 49,0 км,
- Скопје - Велес: 50,9 км и
- Велес - Гевгелија 115,0 км.
Линиите Табановци - Скопје, Скопје - Велес и Велес - Гевгелија се електрифицирани со
систем 25Kv / 50Hz со сигурносен контролен систем тип СИМЕНС на 25 станици со автоматски
блок.
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На одделни делници од Коридорот 10 во Република Македонија во изминатиот тригодишен
период се изврши подобрување на состојбата на горниот и долниот строј на пругата, како и на
приодот со што се овозможи зголемување и подобрување на конекцијата со соседните држави,
што влијае врз развојот на економијата во државата и да се овозможи побрза комуникација со
другите земји од Европа.
Кракот „д” од Коридорот 10 започнува од Велес, преку Битола се поврзува со Република
Грција на граничниот премин Кременица на територијата на Република Македонија, односно
Ники на територијата на Република Грција, меѓутоа оваа врска не е во функција.
Вкупната должина на кракот изнесува 146 км од кои :
- Велес - Битола 129,3 км и
- Битола - Кременица - граница со Република Грција 16,7 км.
Долж Коридорот 10 постојат шест тунели со вкупна должина од 1028,9 метри. Сите тунели
се наоѓаат на делниците Скопје - Велес и Велес - Гевгелија. Брзината на возовите кога поминуваат
низ тунелите е ограничена на околу 65 км/час, затоа што радиусите на кривините се помали од 350
метри. Долж Коридорот 10д постојат вкупно 17 тунели со вкупна должина од 6530 метри.
Брзината на возовите кога поминуваат низ тунелите е ограничена на околу 65 км/час, затоа што
радиусите на кривини се помали од 350 метри.
Долж Коридорот 10 има вкупно 72 моста со вкупна должина од 2.143,12 метри од кои 27 се
бетонски во должина од 1.059,45 метри, додека 45 се челични мостови во должина од 1083,67
метри. Долж Коридорот 10д има вкупно 39 моста со вкупна должина од 812,72 метри од кои 30 се
бетонски во должина од 687,24 метри, додека 9 се челични мостови во должина од 125,48 метри.
3.2. СОСТОЈБА НА КОРИДОРОТ 8
Железничкиот Коридор 10 кој поврзува исток со запад и е во должина од 313 км не е
комплетно завршен. Само 154 км (50% од вкупната должина) се изградени. Како резултат на тоа
железничките врски со соседните земји Република Албанија и Република Бугарија - недостасуваат.
На западниот дел спрема Република Бугарија треба да се изградат дополнителни 89 км (29% од
вкупната должина), додека на источниот дел спрема Република Албанија потребно е да се
доизградат уште 62,564 км (21% од вкупната должина).
Изградбата на Коридорот 8 е предвидена со одлука на Европската комисија, како еден од
десетте пан-европски транспортни коридори од Европскиот транспортен систем. Во рамките на
овој Коридор е предвидена изградба на железничката врска од Црното Море, преку Република
Бугарија, Република Македонија и Република Албанија до Јадранското Море.
Делот од Коридорот 8 кој минува низ Република Македонија е поделен на три дела, и тоа:
1) источен дел - 89 км (пруга во изградба) граница со Република Бугарија - Куманово;
2) централен дел - 154 км (постојна пруга) Куманово - Скопје - Кичево и
3) западен дел - 62,564 км (изработена е студија и идеен проект) Кичево - граница со
Република Албанија
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По должината на изградениот дел од Kоридорот 8 има 15 тунели со вкупна должина од
10.289,55 метри. Брзината на возовите кога поминуваат низ тунелите е ограничена на околу 75
км/час, а радиусите на кривините се движат од 300-800 метри. По должината на изградениот дел
од Kоридорот 8 има 56 армирани бетонски мостови со вкупна должина од 1.975,7 метри и осум
челични лимени мостови со вкупна должина од 391 метар или вкупно 64 моста во вкупна
должина од 2.223,55 метри.
4. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - ПЕРИОД 2011-2013 ГОДИНА
Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 23 февруари 2011 година ја
донесе Националната програма за железничка инфраструктура за периодот 2011-2013 година и
истата е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 23/11. Во периодот од 2011
до 2013 се реализирани следниве проекти:
ПРОЕКТИ - ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
КОРИДОР 10 И КРАК 10д ВО ПЕРИОДОТ 2011-2013
1. Далечинско управување со сообраќајот (Телекоманда)

2.000.000 €

Овој систем е инсталиран на железничката линија долж Коридорот 10 од Табановци до
Гевгелија. Системот овозможува централно управување со сообраќајот од командниот центар во
Трубарево. Со овој систем се зголемува ефикасноста во работата и пропусната моќ на пругата, при
што оперативната служба има целосен преглед на севкупната сообраќајна ситуација на Коридорот
10 и може ефикасно и рационално да го организира и управува сообраќајот долж целата
железничка линија.
За реализација на овој проект е користен заем од Светската банка и претходно набавена
опрема за прилагодување на сигнално-сигурносните постројки за можност на далечинско
управување. Изградбата е финансирана од буџетот на Министерството за транспорт и врски,
односно преку Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура, а
изведбените работи ги извршија вработените во ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје.
Реализирано во 2011 година.
2. Осигурување со сигнално-сигурносни уреди на седум патни
премини на пругата Велес – Битола на Коридорот 10д
700.000 €
Овој проект овозможи зголемување на безбедноста во железничкиот сообраќај. На седум
нови патни премини поставени се сигнално-сигурносни уреди и звучна индикација со што се
овозможи населението кое гравитира во таа област да биде предупредено за наидувањето на воз.
За реализација на овој проект финансиските средства беа обезбедени од Буџетот на
Министерството за транспорт и врски, односно преку Годишната програма за финансирање на
железничката инфраструктура. Изведувач на работите беше ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје.
Реализирано во 2012 година.
3. Информационен систем за управување со инфраструктура
620.000 €
Со овој проект се овозможи подобрување во следењето на редовното и инвестиционото
одржување на пругите и постројките. Во системот континуирано се внесуваат сите промени кои се
извршуваат на терен со цел да се информираат заинтересираните корисници за состојбата на
пругата, како и да служи на ЈП Македонски железници Инфраструктура - Скопје како основа за
собирање на податоци за целиот железнички систем со кој го управува. Овој проект е финансиран
со заем од Светската банка.
Реализирано во 2012 година.
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4. Изградба на систем за видеонадзор
150.000 €
Долж Коридорот 10 од Табановци до Гевгелија на сите железнички станици и на одредени
критични места на пругата е инсталиран систем за видеонадзор кој се состои од 140 камери што
снимаат 24 часа, менаџирани од два центра за мониторинг во Скопје и Велес. Целта на овој проект
е постојана контрола над одредени делови од пругата заради големиот број на кражби кои се
случуваа во минатото, како и други вонредни настани, со што е подигната безбедноста во
железничкиот сообраќај. Проектот е финансиран од буџетот на Министерството за транспорт и
врски, односно преку Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура.
Реализирано во 2012 година.
5. Ремонт на пругата на Коридорот 10
17.600.000 €
Проектот предвидува замена на старите и дотраени дрвени прагови со нови армиранобетонски, замена на постојните шини со нови, изолирани врски, толчаник, тампонскиот слој и
зајакнување на истиот со геотекстил и геомрежа. Исто така, е предвидено и поставување на
дренажа долж пругата, односно подобрување на параметрите на горниот и долниот строј од
пругата на три делници од Коридорот 10, и тоа: Табановце - Карпош - Куманово во вкупна
должина од 11,63 км, Миравци - Смоквица во вкупна должина од 12,48 км и Ногаевци - Градско Неготино со вкупна должина од 31 км, односно вкупна должина од 55,1 км. Со реализација на овој
проект би се елиминирале сегашните бавни возења на тие делници и би се овозможило
покачување на брзината до проектираната, односно 120 км/час.
За реализација на овој проект се обезбедени средства по пат на заем од Европската банка за
обнова и развој. Делниците Табановци - Куманово и Миравци - Смоквица се завршени во 2013
година, додека на делницата Ногаевци - Неготино ремонтот треба да заврши во 2014 година.
Реализирано во 2013 (прва фаза - 7.000.000 евра).
6. Основен проект за рехабилитација и надградба на железничката
станица Скопје во согласност со најдобрите практики на ЕУ и
изработка на тендерска документација за градба и надзор
109.665,00 €
Целта на овој проект е изработка на основни проекти за рехабилитација и надградба на
патничката железничка станица во Скопје во согласност со најдобрите практики на Европската
унија и изработка на тендерска документација за избор на изведувач на градежните работи.
Избрана е консултантска фирма која го изработи основниот проект и тендерската документација
за градба и надзор. Вредноста на рамковниот договор (FWC) за изработка на техничката и
тендерската документација изнесува 109.665 €. Договорот е завршен и средствата се исплатени
кон Изготвувачот на проектната документација.
Средствата за реализирање на овој проект се обезбедени преку ИПА оперативната програма
ОПРД 2007/2009 .
Реализирано во 2012 година.
7. Адаптација на станица Скопје -Товарна како мултимодален
царински терминал
349.594,00 €
Со овој проект ќе се изврши целосна адаптација на станицата Скопје - Товарна во единствен
мултимодален царински терминал во Република Македонија. Адаптацијата се состои од градежна
санација на одредени делови на станицата, како и набавка и монтажа на нови системи и уреди
потребни за намената како што се површинска вага за мерење на патни возила, натстрешница,
видеонадзор, радиоврска, станично осветлување и друго.
Средствата се обезбедени од страна на ЈП МЖ Инфратсруктура - Скопје.
Реализирано во 2013 година.
8. Подготовка на проектни студии и Проектна документација
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за железничките делници долж Коридорот 10 вклучувајќи го и
делот 10д од Коридорот 10
1.455.050 €
Целта на овој проект е подготовка на проектна документација за железничките делници
долж Коридорот 10 и гранката 10д; за делницата Куманово - Дељадровци (14 км) - Физибилити
студија (ФС), Aнализа на трошоци и добивки (АТД), оцена на влијанието врз животната средина
(ОВЖС) и проектна документација на ниво на идеен и основен проект; за делницата Драчево Велес (35 км) - Физибилити студија (ФС), Aнализа на трошоци и добивки (АТД), оцена на
влијанието врз животната средина (ОВЖС) и за делницата Битола - Кременица (16 км) Физибилити студија (ФС), Aнализа на трошоци и добивки (АТД), оцена на влијанието врз
животната средина (ОВЖС) и проектна документација на ниво на основен проект.
Финансиските средства за реализирање на овој проект се обезбедени преку ИПА оперативна
програма за регионален развој за железничка инфраструктура 2007-2009.
Реализирано во 2013 година.
9. Изработка на техничка документација за рехабилитација
и надградба на поголемите станици на коридорите 10
и 10д според најдобрите практики во ЕУ
104.488€
Целта на овој проект е изработка на основни проекти за реконструкција на следните
железнички станици на Коридорот 10 и кракот 10д: Табановци, Велес, Прилеп, Битола, Гевгелија,
Богомила, Чашка, Демир Капија, Градско и Неготино.
Финансиските средства се обезбедени од ИПА оперативната програма ОПРД 2010/2011 .
Реализирано во 2013 година.
10. Опремување на сигналните постројки за осигурување
на патни премини со нов тип на вклучни елементи - електронски
контакти со кои се подигнува безбедноста
на осигурувањето.

9.000.000, 00 ден.

Проектот опфаќа замена на старите хидраулични педали кои се користеа како вклучни
елементи на постројките на патните премини со нова генерација на електронски контакти кои
овозможуваат многу побезбедно работење и отвораат многу можности за контрола.
Проектот е финансиран од буџетот на Министерството за транспорт и врски, односно преку
Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура.
Реализирано во 2013 година.
11. Опремување на четирите трафостаници (ЕВП) Миладиновци,
Драчево, Згрополци и Милетково со нова заштита
на кратка врска.

22.500.000,00 ден.

Како резултат на тоа што старите заштити на трансформатори од 110/27.5 kV и 110kV и на
контактната мрежа 25 Кв, 50 р 10Хзво ЕВП-та не беа безбедни, сигурни, доверливи и беа многу
неселективни, се пристапи кон нивна замена, притоа се реализираа два проекта.
Првиот проект се состоеше од набавка на дистантни релеи за контактна мрежа 25 Кв, 50
Hz. Со овој тип на заштита се опремени сите четири трафостаници ЕВП на контактната мрежа на
Коридорот 10
Вториот проект се состоеше од набавка и инсталација на нумерички диференцијални релеи
за заштита на трансформатори 110 Кв/25 Кв на две трафостаници со заштита на монофазни
трансформатори за напојување на контактниот вод.
Проектот е финансирани од буџетот на Министерството за транспорт и врски, односно
преку Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура
Реализирано во 2013 година.
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12. Инсталација на нова ИП телефонија на ниво на
ЈП МЖ Инфраструктура – Скопје
8.000.000,00 ден.
Со воведување на IP телефонскиот систем, кој врши пренос на гласовната комуникација
преку ИТ мрежата користејќи стандарден Интернет протокол, квалитетот на телефонските врски
се подигна на високо ниво.
Во 2013 година ИП мрежа на Македонски железници се прошири за масовно користење на
сите служби на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје. Од 2010 година IP телефонија се користеше
само во комуникациите во телекомандата на сообраќај на Коридорот 10. Проширувањето на
системот овозможи замена на постоечката аналогната телефонска мрежа и гасење на ЖАТ
централите на целата територија на ЈП МЖ Инфраструктура.
Проектот е финансиран со средства обезбедени од страна на ЈП Македонски железници
Инфраструктура - Скопје.
Реализирано во 2013 година.
13. Имплементација на data-room со целосно нова
серверска инфраструктура
15.000.000,00 ден
ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје (претходно ЈП МЖ) е пионер во областа на информатиката
во Република Македонија. Како таква секогаш водела сметка да биде соодветно опремена со IT
технологија. Од апликативен аспект во употреба се три ентерпрајс проекти за менаџирање на
инфраструктурата, интегриран комерцијално-финансиски систем и проект за безбедност и пристап
на транспортни оператори кон инфраструктурата. Сите овие проекти до сега работеа на хардвер
стар десет години, а за IT опрема ова е премногу долг период, ако се зема предвид брзиот развој на
технологијата, а со тоа застарената опрема предизвикуваше големи проблеми.
Од тие причини ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје го обнови целокупниот серверски систем,
заедно со data-room. Со овој проект се обезбедува максимална заштита на податоците и се
зголемува брзината и економичноста. Ова е само еден сегмент од целокупниот комуникациски
јазол којшто дел по дел се оформува во објектот на МЖ Инфраструктура во Трубарево.
Реализирано во 2013 година.
14. Софтверска надградба на мултиплексниот систем
за комуникација на коридорите 10д и 8 и негово проширување
12.000.000,00 ден.
Проектот се однесува на ажурирање на постоечкиот мултиплексен систем и негово
проширување на делници на кои се проширува оптичката мрежа. Делниците на кои е проширена
мултиплексната мрежа се деловите од Коридорот 10д Велес -Прилеп - Битола и делот на од
Коридорот 8 Гостивар - Кичево. Со проширувањето е овозможен IT,IP и дигитален пренос скоро
на целата мрежа на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје.
Проектот е целосно финансиран преку буџетот на Министерството за транспорт и врски,
односно преку Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура.
Реализирано во 2013 година.
15. Одржување на железничката инфраструктура

2011 - 304.556.000 ден.
2012 - 202.000.000 ден.
2013 - 314.370.000 ден.
Согласно со членот 26 од Законот за железничкиот систем, ЈП МЖ Инфраструктура Скопје, како Управител на инфраструктурата изработува годишна програма за финансирање на
железничката инфраструктура, а на предлог на Управителот на инфраструктура ја донесува
Владата на Република Македонија. Со годишната програма, ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје
предвидува намени и средства кои се потребни за одржување на железничката инфраструктура.
Средствата за реализација на годишната програма се обезбедуваат во буџетот на Министерството
за транспорт и врски на годишна основа.
За реализација на годишната програма, ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје, преку
Министерството за транспорт и врски, доставува извештај до Владата на Република Македонија во
првиот квартал од наредната година.
Реализирано континуирано.
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ПРОЕКТИ - ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
КОРИДОР 8 ВО ПЕРИОДОТ 2011-2013
1. Интегрирана комуникациска мрежа Скопје - Тетово - Гостивар
1.710.422,00 евра
За реализација на овој проект е користена донираната опрема од ТДА-САД која се состои од
оптички кабел со придружна опрема и кредит од Светската банка за мултиплексни комуникациски
уреди. Изградбата е финансирана од буџетот на Министерството за транспорт и врски, преку
Годишната програма за финансирање на железничка инфраструктура, а поставувањето на
оптичката мрежа е извршено од вработените од ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје.
Овој проект се протега на дел од Коридорот 8 од Скопје до Гостивар.
Системот овозможува брз пренос на информации за потребите на ЈП МЖ Инфраструктура Скопје, како и дел за изнајмување на надворешни оператори со телекомуникациски услуги во
Република Македонија во тој регион.
Реализирано во 2011 година.
2. Изработка на техничка документација за Коридорот
8 на делот Кичево - Лин, граница со Република Албанија
850.000 €
За реализација на овој проект финансиските средства се обезбедени од буџетот на
Министерството за транспорт и врски, преку Годишната програма за финансирање на
железничката инфраструктура. Изработен е идеен проект, физибилити студија и Студија за
влијание на градбата на животната средина на околината за делот од Кичево до Лин.
Реализирано во 2011 година.
3. Изработка на Физибилити Студија и Оцена на влијанието
врз животната средина и социоекономскиот живот за делницата
Куманово - Деве Баир, граница со Република Бугарија
500.000 €
За реализација на овој проект се обезбедени грант средства од Европската банка за обнова и
развој. Со Физибилити студијата се разработени и е дадена анализа на прогноза на сообраќајот и
приходите, избор на алтернативна траса, разработка на одбраната алтернативна траса и економска
и финансиска процена на избраната алтернативна траса. Студијата за оцена на влијанието врз
животната средина и социоекономскиот живот се изработи согласно со правилата и процедурите
на Банката и истата беше јавно достапна 120 дена за коментари на сите засегнати и
заинтересирани страни.
Реализирано во 2011/2012 година.
4. Изработка на основни проекти за рехабилитација на пругата
Куманово - Бељаковци во должина од 30 км
1.115.000 €
Со грант средства обезбедени преку инструментот WBIF (Western Balkan Investment
Framework) во висина од 1,5 милиони евра, а поддржани од Европската банка за обнова и развој
(ЕБОР) се изврши избор на консултантска куќа која ги изработи основните проекти за
рехабилитација на делницата Куманово - Бељаковце, изработи тендерска документација за избор
на градежна фирма и даде техничка помош при набавката на градежната фирма се до
склучувањето на договор меѓу ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје и избраната градежна фирма.
Реализирано во 2013 година.
5. Подготовка на студии за развој на Стратешки
мултимодални транспортни јазли
1.100.000 €
Целта на овој проект е подготовка на Секторска студија за изводливост - идентификација и
процена на техничка изводливост на стратешки мултимодални транспортни јазли и
детерминирање на нивните локации на територијата на Република Македонија и Кост Бенефит
Анализа за секој изводлив мултимодален транспортен јазол во согласност со правилата на ЕУ и
барањата во полето на транспортот.
Финансиските средства за реализирање на овој проект се обезбедени преку ИПА оперативна
програма за регионален развој за железничката инфраструктура 2007-2009
Реализирано во 2013 година.
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5. ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОДОТ 2014-2016 ГОДИНА
Инвестиционите планови за железничката инфраструктура за периодот 2014-2016 година ги
опфаќаат инвестициите во коридорите 10, 10д, како и Коридорот 8, и тоа:
ПРОЕКТИ - ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
КОРИДОР 10 И КРАК 10 д ВО ПЕРИОДОТ 2014-2016
1. Ремонт на железничката пруга на делницата Ногаевци - Градско - Неготино
L= 31 км
10.400.000 €
Проектот предвидува замена на старите и дотрајани дрвени прагови со нови армиранобетонски, замена на стари со нови шини, дотур на нов толчаник, замена на колосечниот прибор,
поставување на дренажа долж пругата, односно подобрување на параметрите на горниот и
долниот строј од пругата на делницата од Ногаевци до Неготино во вкупна должина од 31 км.
Финансиските средства се обезбедени по пат на заем од Европската банка за обнова и развој.
2. Ремонт со реконструкција на пругата Битола - Кременица

претпоставена
вредност - 19.900.000 €
и надзор - 1.100.000€
Реконструкцијата на оваа делница ќе овозможи продолжување на кракот од железничкиот
Коридор 10 преку Република Грција до пристаништето во Солун и градот Игуменица, што покрај
патничкиот ќе биде од голема важност за товарниот железнички сообраќај, со што би се
придонесло за економски и стопански развој на Пелагонискиот регион.
Средствата за реализирање на овој проект се обезбедени од Ревидираната ИПА оперативна
програма за регионален развој за железничката инфраструктура - ОПРД 2010/2011.
3. Рехабилитација и надградба на Железничката станица
во Скопје според најдобрите ЕУ практики

претпоставена
вредност - 2.600.000 €
и надзор - 285.000€
Целта на проектот е да се осовремени Железничката станица во Скопје за да одговори на
барањата и потребите на патниците, вклучувајќи ги и патниците со посебни потреби.
Финансиските средства се обезбедени од ИПА оперативната програма ОПРД 2007/2009 .
4. Покривната конструкција за Железничка станица во Скопје

претпоставена
вредност - 3.000.000 €
Целта на проектот е изградба на покривната конструкција заради заштита на просторот на
кој ќе се вршат градежни работи за реконструкција и рехабилитација на Железничката станица, а
кој во моментов е непокриен и е изложен на оштетување од атмосферски влијанија. Финансиските
средства ќе се обезбедат од заем.
5. Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите
претпоставена
железнички станици на Коридорот 10 и кракот 10д според
вредност - 2.200.000 €
најдобрите практики во ЕУ
надзор - 180.000€
Со овој проект се планира да се изврши рехабилитација на железнички станици на
Коридорот 10 и кракот 10д. Опфатени се следниве железнички станици: Табановци, Велес,
Прилеп, Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка, Демир Капија, Градско и Неготино.
Финансиските средства се обезбедени од ИПА оперативната програма ОПРД 2010/2011.
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6. Проект за радиодиспечер (GSMR) на железничката
претпоставена
пруга од Табановце до Гевгелија. Набавка и инсталација
вредност - 3.360.000€
на опрема за радиодиспечер по должината на Коридорот
10 (Табановце - Гевгелија).
Проектот се планира да се имплементира преку одделни договори за услуга и договор за
набавки. Со договорот за услуги се опфаќаат следниве активности: подготовка на студија за
карактеристиките GSMR (Global System for Mobile Communications - Railway or GSM-Railway т.н.
радиодиспечер), главен и изведбен проект вклучително и комплетно тендерско досие со техничка
спецификација за набавка и монтажа на опремата и вршење на надзор при монтажа на GSMR (т.н.
радиодиспечер). Договорот за набавки ќе ја опфати набавката на производителот на опремата и
уредите, нивно инсталирање, пуштање во употреба и обука на кадар кои ќе ракуваат со уредите,
согласно со Европските технички спецификации и стандарди.
Средствата за реализирање на овој проект се обезбедени преку ИПА оперативната програма
ОПРД 2010/2011.
7. Автоматска регулација на брзина (ETCS) на железничката
пруга од Табановце до Гевгелија. Набавка и инсталација
на опрема за автоматска регулација на брзина на возовите
по должината на Коридорот 10 (Табановце - Гевгелија)

претпоставена
вредност - 3.360.000 €

Проектот се планира да се имплементира преку одделни договори за услуга и договор за
набавки. Со договорот за услуги се опфаќаат следниве активности: подготовка на студија за
карактеристиките ETCS (European Train Control System т.н. автоматска регулација на брзина на
возовите), главен и изведбен проект вклучително и комплетно тендерско досие со техничка
спецификација за набавка и монтажа на опремата и вршење на надзор при монтажа на ETCS (т.н.
автоматска регулација на брзина на возовите). Договорот за набавки ќе ја опфати набавката на
производителот на опремата и уредите, нивно инсталирање, пуштање во употреба и обука на кадар
кои ќе ракуваат со уредите, согласно со Европските технички спецификации и стандарди.
Средствата за реализирање на овој проект се обезбедени преку ИПА оперативната програма
ОПРД 2010/2011.
8. Подготовка на проектна документација (Студија
за изводливост, Идеен проект, Анализа на трошоци
и придобивки, Студија за влијанието врз животната
средина и Основен проект) за реконструкција и рехабилитација
и тендерско досие за градежни работи и надзор за железничката
делница Велес - Битола како дел од кракот 10д од Коридорот 10

претпоставена
вредност - 1.500.000€

Со реализација на проектот ќе се подготви проектна документација (Студија за изводливост,
Идеен проект, Анализа на трошоци и придобивки, Студија за влијанието врз животната средина и
Основен проект) за реконструкција и рехабилитација и тендерско досие за градежни работи и
надзор за железничката делница Велес - Битола како дел од кракот 10д од Коридорот 10, со кое во
иднина ќе се придонесе за подобрување на железничката инфраструктура по должината на
главната регионална железничка мрежа на Југоисточна Европа преку поддршка на развојот на
железничката инфраструктура по должината на Коридорот 10 и кракот 10д во Република
Македонија.
Финансиските средства за реализирање на овој проект се обезбедени преку ИПА
оперативната програма ОПРД 2012/2013.
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9. Набавка и инсталација на систем за телекоманда
претпоставена
на Влеча и потстаици (Скада систем
вредност - 24.000.000,00 ден.
за далечинско управување)
Постоечкиот системот за телекоманда на Влеча и потстаниците е стар повеќе од 30 години
има многу чести испади за што се потребни интервенции за поседување со персонал на
потстаниците при испадите, уредите се од застарен тип и за нивно одржување се потребни делови
кои веќе не се произведуваат и тешко можат да се набават, а информациите се пренесуваат преку
бакарни кабли кои, исто така, се застарени поради што во нив влегуваат упливи кои ги
изобличуваат информациите или целосно ги прекинуваат. Со тоа се прекинува и комуникацијата
со потстаниците што доведува во ситуација на небезбедна работа.
Новата скада за далечинско управување нуди безбедност, сигурност, доверливост и
ефикасност, се добива во време, се заштедува на енергија, се заштедува простор, а управувањето е
преку компјутер со оптички медиум на пренос.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од страна на ЈП МЖ
Инфраструктура - Скопје, како сопствено учество.
10. Набавка и инсталација на сигнално- сигурносна
претпоставена
и телекомуникациска постројка за осигурување на
вредност - 2.000.000,00 евра
патни премини
Oдреден број на патни премини на Коридорот 8 и Коридорот 10д се опремени со механички
сигналнo-сигурносни постројки стари и повеќе од седумдесет години, a одреден број се
обезбедени само со друмска сигнализација (Андреев крст и сигнален знак стоп). Делови за овие
постројки не се произведуваат, одржувањето е отежнато, а безбедноста е намалена. Поради сето
тоа е потребна нивна сукцесивна замена со нова генерација на автоматски сигнално-сиурносни
постројки зa обезбедување на патните премини.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат по пат на заем во износ од
1.600.000 евра, додека 400.000 евра да се обезбедат од страна на ЈП МЖ Инфраструктура Скопје, како сопствено учество.
11. Набавка и инсталација на сигнално- сигурносна
и телекомуникациска постројка за осигурување на
железничка станица на Коридорот 8 и Коридорот 10д

претпоставена
вредност-48.000.000,00 ден

Станиците на Коридорот 8 и Коридорот 10 се опремени со механички сигналнo- сигурносни
постројки стари и повеќе од седумдесет години. Делови за овие постројки не се произведуваат,
одржувањето е отежнато, а безбедноста е намалена. Поради сето тоа е потребна нивна сукцесивна
замена со нова генерација на сигнално сигурносни постројки.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од буџетот на
Министерството за транспорт и врски, преку Годишната програма за инвестирање во
железничката инфраструктура.
12. Замена на пирилно со трансформаторско
претпоставена
масло на трансформатори во Железничката станица
вредност- 12.000.000,00 ден
во Скопје.
Овие трансформатори како дијалектрик меѓу намотките користат течен перилен, за кои не се
знае во каква состојба му се дијалектричните карактеристики. Овој тип на дијалектртик е забранет
за користење, а иствремено е отровен и со новите регулативи на ЕУ е потребно да се замени со
трафо масло.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од страна на ЈП МЖ
Инфраструктура - Скопје.
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13. Набавка и инсталација на ЛЕД базирани латерни
претпоставена
на светлосните сигнали на Коридорот 10
вредност - 400.000,00 ден 3.
ЛЕД базирани латерни на светлосните сигнали се современо решение за замена на
постоечките латерни на светлосните сигнали базирани на светилки со две влакна. Истите за
одржување се скапи и ретко достапни на пазарот, нивната фокусација бара додатна леќа која, исто
така, е многу скапа и лесно кршлива. ЛЕД базирани латерни на светлосните сигнали се многу
поевтини, десет пати помалку трошат електрична енергија и немаат потреба од додатна леќа за
фокусација.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од страна на ЈП МЖ
Инфраструктура - Скопје.
14. Набавка и инсталација на бројачи на осовина
претпоставена
на делници кои се ремонтирани на Коридорот 10
вредност - 12.000.000,00 ден
Бројачи на осовини се современо решение за контролирање на зафатеност на колосекот во
определен изолиран отсек. Овие уреди овозможуваат потполна контрола на бројот на осовини кои
навлегле во отсекот што се контролира и во случај на раскинување на воз. Со нивна инсталација
ќе се замени стариот систем на контрола на зафатеност на изолираниот отсек кој е скап, застарен
30 години и тешко достапен на пазарот.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од страна на ЈП МЖ
Инфраструктура - Скопје.
15. Набавка на дизел агрегат

претпоставена
вредност- 12.000.000,00 ден
Дизел агрегатите се стари повеќе од 30 години и нема можност истите да се одржуваат
квалитетно заради немање на делови. Дизелите треба постепено да се заменуваат со нови за кои ќе
има е техничка поддршка. Знаејќи дека се работи за голема инвестиција планирани се набавка на
само четири агрегата кои ќе се инсталираат во станици каде што дизелите се нај оптоварени
заради варијација на напонот.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од буџетот на
Министертсвото за транспорт и врски, преку Годишната програма за инвестирање во
железничката инфратрсуктура.
16. Набавка на 25 kV Вакумски прекидачи

претпоставена
вредност - 4.500.000,00 ден
Вакумските прекидачи се замена на малкумаслените прекидачи кои се со стара технологија
и со доста полоши карактеристики. Вакумските прекидачи се со помали димензии, побрзи,
доверливи со подолг век на траење, беспрекорни во функционирањето со многу мало одржување и
до 14.000 исклучувања на куса врска не е потребно ревизија и ремонт, додека кај маслените
прекидачи по 12-15 исклучувања од куси врски треба да се менува маслото.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од буџетот на
Министертсвото за транспорт и врски, преку Годишната програма за инвестирање во
железничката инфратрсуктура.
17. Напојна автоматика за станични сигнално- сигурносни
претпоставена
постројки
вредност- 6.000.000,00 ден
Напојните постројки на сигнално-сигурносните уреди долж Коридорот 10 се постари од 30
години. Елементите на напојната автоматика се стари контактори и релеи. Потрошувачката на
енергија е голема, резервни делови не се произведуваат, а одржувањето е скапо. Со овој проект ќе
се изврши замена на старите постројки со нова генерација кои се со многу подобри параметри,
енергетски исплатливи, одржувањето е поевтино, побрзо време на интервенција, далечинско
командување и контрола.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од страна на ЈП МЖ
Инфраструктура - Скопје.
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18. Опремување на сигналните постројки за осигурување
претпоставена
на патни премини со нов тип на вклучни елементи - електронски вредност- 4.000.000,00 ден.
контакти со кои се подигнува безбедноста на осигурувањето
Со овој проект ќе се изврши замена на старите хидраулични педали кои се користеа како
вклучни елементи на постројките на патните премини со нова генерација на електронски контакти
кои овозможуваат побезбедно работење и отвораат многу можности за контрола.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од страна на ЈП МЖ
Инфраструктура - Скопје.
19. Набавка и инсталација на нумерички диференцијални релеи
претпоставена
вредност- 2.500.000,00 ден
Со овој проект ќе се изврши опремување на две трафостаници на контактната мрежа,
односно на постројките за заштита на монофазни трансформатори за напојување на контактниот
вод, преку набавка и инсталација на нумерички диференцијални релиња за заштита на
трансформатори 110 Кв/25 Кв.
Финансиските средства за овој проект се планира да се обезбедат од буџетот на
Министерството за транспорт и врски, преку Годишната програма за инвестирање во
железничката инфраструктура.
20. Одржување на железничката инфраструктура (1)
2014 - 4.671.440 ден.
2015 - 8.087.626 ден.
2016 -13.599.073 ден.
Согласно со членот 26 од Законот за железничкиот систем, ЈП МЖ Инфраструктура Скопје, како Управител на инфраструктурата изработува годишна програма за финансирање на
железничката инфраструктура, а на предлог на Управителот на инфраструктура ја донесува
Владата на Република Македонија. Со годишната програма, ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје
предвидува намени и средства кои се потребни за одржување на железничката инфраструктура.
Средствата за реализација на годишната програма се обезбедуваат во буџетот на Министерството
за транспорт и врски на годишна основа.
За реализација на годишната програма, ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје, преку
Министерството за транспорт и врски, доставува извештај до Владата на Република Македонија во
првиот квартал од наредната година.

1

Другите средства до вкупниот износ по Годишната програма за финансирање на железничка инфраструктура се средства за инвестиции обезбедени од Буџетот на Министертсвото за транспорт и врски
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ПРОЕКТИ - ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
КОРИДОР 8 ВО ПЕРИОДОТ 2014-2016
1. Реконструкција на пругата на делница Куманово -Бељаковци L=30,8 км
46.400.000€
Со овој проект се планира да се изврши реконструкција на постојната пруга преку
подобрување на техничките карактеристики на пругата, замена на старите и дотрајани прагови со
замена на нови прагови и замена на шините, положување на нов толчаник; поправање на
темелните стапки и лежиштата; обновување на изолацијата и дренажата; изградба на нов мост на
реката Пчиња; обновување на постојните мостови; инсталирање на кабелски водови и огради;
поставување безбедносни бариери и заштита од бука и вибрации; поставување на нови сигналносигурносни уреди ETCS ниво 1, изградба на три железнички станици Куманово Ново, Шупљи
Камен и Бељаковце, како и шест стојалишта во Лопате, Перо Чичо, Проевце, Доброшане,
Клечовце и Довезанце, како и изградба на нови надвозници и подвозници.
Средствата за реконструкција на оваа делница се обезбедени по пат на заем од Европската
банка за обнова и развој во август 2012 година. Постапката за избор на градежната фирма која ќе
ја изведува реконстукцијата се спроведува согласно со правилата и политиките на Банката.
Градежните работи се очекува да започнат во првиот квартал од 2014 година и во рок од 30 месеци
истите да бидат завршени.
2. Надзор над градбата при реконструкција на пругата
на делницата Куманово - Бељаковци L=30,8 км 2.
700.000 €
Со грант средства обезбедени преку инструментот WBIF (Western Balkan Investment
Framework) во висина од 2,7 милиони евра, а поддржани од Европската банка за обнова и развој се
изврши избор на консултантска куќа која ќе врши надзор над градбата при реконструкција на
пругата на делницата Куманово -Бељаковци.
3. Подготовка на техничка документација и тендер за градба
на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце - Крива
Паланка, L=34 км
2.429.400 €
Со грант средства обезбедени преку инструментот WBIF (Western Balkan Investment
Framework) во висина од 2,7 милиони евра, а поддржани од Европската банка за обнова и развој се
изврши избор на консултантска куќа која ги изработува основните проекти за реконструкција на
делницата Бељаковце - Крива Паланка во должина од L=34 км, изработи тендерска документација
за избор на градежна фирма и даде техничка помош при набавката на градежната фирма до
склучување на договор меѓу ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје и избраната градежна фирма.
Ангажманот на консултантот ќе биде 24 месеци, односно до четвртиот квартал на 2015 година.
4. Изградба на нова и реконструкција на постојната
претпоставена
делница Бељаковце - Крива Паланка, L=34 км
вредност-145.000.000 €
Со овој проект се планира да се изврши реконструкција на постојните објекти, положување
на нови прагови и шини, положување на нов толчаник; поставување на темелните стапки и
лежиштата на мостови; поставување на изолацијата и дренажата; обновување на 33 постојни
мостови; изградба на 11 нови мостови, изградба на 14 тунели, нова изградба на 34 км од главниот
колосек и на 7,05 км колосек на станици, инсталирање на кабелски водови и огради; поставување
на безбедносни бариери и заштита од бука и вибрации; инсталирање на 28 скретници; изградба на
нова трафостаница во железничката станица Кратово, поставување на нови сигнално-сигурносни
уреди ETCS ниво 1, изградба на две железнички станици во Кратово и Гиновце, како и три
стојалишта во Шопско Рударе, Крилатице и Псача, како и изградба на подвозници и надвозници.
Средствата за оваа делница ќе се обезбедат по пат на заем од Европската банка за обнова и
развој и Европската инвестициона банка во 2014 година. Постапката за избор на градежната
фирма која ќе ја изведува реконструкцијата се спроведува согласно со правилата и политиките на
банките. Градежните работи се очекуваат да започнат во првиот квартал од 2016 година и во рок
од 48 месеци истите да бидат завршени.
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1. Надзор над градбата при реконструкција на пругата
претпоставена
на делницата Бељаковци - Крива Паланка L=34 км
вредност- 8.000.000 €
Со средства обезбедени по пат на грантови ќе се изврши избор на консултантска куќа која ќе
врши надзор над градбата. Постапката за избор на консултантите се планира да започне во
средината на 2015 година, а да заврши до првиот квартал од 2016 година.
6. Подготовка на основен проект и тендер за градба
и надзор за нова делница од Крива Паланка до границата
со Бугарија како дел од желеничкиот Коридор 8
3.500.000 €
Со овој проект се предвидува да се изработи основен проект, тендерско досие за градежни
работи, тендерско досие за надзор над договорот за градежни работи.
Финансиските средства за оваа намена се обезбедени преку Ревидираната ИПА оперативна
програма за регионален развој за железничката инфраструктура 2012-2013.
7. Изработка на Основен проект и тендер за градба
и надзор за нова пруга од Кичево до Лин, граница со Република Албанија

8.000.000 €

Целта на овој проект е изработка и комплетирање на потребната проектна и тендерска
документација за натамошна изградба на нова железничка делница од Кичево до границата со
Република Албанија, како дел од Коридорот 8 со должина од околу 62,6 км. Со изградбата на
железничкиот коридор на целата територија на Република Македонија, ќе се овозможи пристап на
железничкиот сообраќај до пристаништата во Драч и Валона.
Финасиските средства за реализирање на овој проект се обезбедени преку Ревидираната
ИПА оперативна програма за регионален развој за железничката инфраструктура - ОПРД
2010/2011 .
8. Изработка на проектна документација и тендерско досие
за градежни работи и надзор над градежните работи
за рехабилитација и реконструкција на желеничката делница Скопје
(Ѓорче Петров) - Кичево како дел од Коридорот 8 L=117 км
1.500.000 €
Со овој проект се предвидува изработка на Физибилити студија која ќе опфати изработка на
идеен проект, анализа на трошоци и добивка, како и Студија за влијание на животната средина и
основен проект, тендерско досие за градежни работи и надзор над градежните работи за
рехабилитација и реконструкција на железничката делница Скопје (Ѓорче Петров) - Кичево во
вкупна должина од 117 км.
Финансиските средства за реализирање на овој проект се планираат да бидат обезбедени
преку Ревидираната ИПА оперативна програма за регионален развој за железничката
инфраструктура 2012/2013
9. Набавка на моторни работни возови
5.500.000 €
За потребите на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје е потребно да се изврши набавка на
сервисни возила, механизација за одржување на железничката инфраструктура и моторни
дрезини. Со набавката на овие средства ќе се овозможи ефикасно одржување на пругите од страна
на сервисните групи (одржувачи) како сопствен превоз, за разлика од досега користената пракса
да се користат патнички возови.
Средствата за оваа намена ќе се обезбедат по пат на заем или по пат на грантови од
инструментот ИПА.
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10. Останатата опрема и материјални вложувања за железничката
Инфраструктура
1.050.000 €
За потребите на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје е потребно да се изврши набавка на
опрема и материјални вложувања за железничката инфраструктура.
Финансиските средства се планира да се обезбедат од страна на ЈП МЖ Инфраструктура Скопје.
11. Енергетска ефикасност

грант 175.000 €
заем 350.000 €
Со грант средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој во висина од 175.000
евра се спроведе постапка за избор на консултант кој ќе има за задача да даде техничка помош на
ЈП Македонски железници Инфраструктура - Скопје во насока на подобрување на енергетската
ефикасност. За таа цел Претпријатието треба: да формира одделение за енергетска ефикасност кое
треба да се подготви и да преземе мерки за прилагодување кон новите законски мерки во оваа
област; да обучува и подготвува кадар за прифаќање на обврските кои произлегуваат од
започнувањето на либерализација на пазарот на електрична енергија; да се инсталираат нови
електронски броила на сите енергетски постројки од контактната мрежа на Коридорот 10 и
подготовка на проектната задача за набавка на софтвер за Енергетско управување со
информациски системи (Energy Management Information Systems- EMIS), кој се планира да се
инсталира во наредните три години, а финансиските средства за набавка и инсталирање на
софтверот се обезбедени како заем во висина од 350.000 евра. Со неговата имплементација ќе се
постигне заштеда на потрошувачката на електрична енергија на ЈП МЖИ и ќе се заштедат
финансиски средства.
12. Програма за институционално зајакнување - методологија
за проверка на надоместокот за користење на железничката
инфраструктура грант

300.000 €

Со грант средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој ќе се спроведе
постапка за избор на консултант кој ќе има за задача да прави проверка на сегашната методологија
на пресметка на надоместокот за користење на железничката инфраструктура. Договорот со
избраниот консултант и ЈПМЖ Инфраструктура - Скопје се склучи во 2013 година, а од почетокот
на 2014 во рок од шест месеци, консултантот во соработка со ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје,
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, како и Министерството за транспорт и врски
треба да направи проверка на методологијата на пресметка на надоместокот, да подготви
спецификации за набавка на софтвер врз основа на кој ќе се прават пресметките и да помогне на
ЈПМЖИ во набавката на софтверот. Ангажманот на консултантот се предвидува да биде шест
месеци.
6. РЕЗИМЕ
Во наредниот тригодишен период, односно 2014-2016 година во секторот за железници се
планира да се инвестира во Коридорот 10 и кракот од Коридорот 10д, како и во Коридорот 8, кои
се единствената трансверзала на Република Македонија со останатите земји во Европа и тоа во
изработка на инвестиционо техничка документација, ремонт и реконструкција на одделени
делници од Коридорот 10 и кракот на Коридорот 10 т.е. 10д, како и во тековното и
инвестиционото одржување на железничката мрежа, се со цел да се одржи постојното ниво на
сигурност и безбедност во железничкиот сообраќај на патници и стока и да се овозможи побрз
сообраќај на „тесните грла“ кои се јавуваат при движењето на возовите, особено на Коридорот 10.
За реализација на проектите кои се предложени со оваа националната програма се потребни
вкупно финансиски средства во износ од 19.886.169.633 денари или 323.352.352 евра, од кои:
51% се обезбедени по пат за заеми од меѓународни финансиски институции,
31% се обезбедени по пат на грантови од инструментот ИПА или WBIF,
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17% се обезбедени преку буџетот на Министерството за транспорт и врски.
1% се обезбедени од сопствени средства на ЈП Македонски железници Инфраструктура Скопје.
За Коридорот 10 и кракот од Коридорот 10д во периодот од 2014 до 2016 година ќе се
реализираат средства како што следи:
19% се обезбедени по пат на заем од меѓународни финансиски институции,
60% се обезбедени по пат на грантови од инструментот ИПА,
19% се обезбедени преку буџетот на Министерството за транспорт и врски и
2% се обезбедени од сопствени средства на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје.
За Коридорот 8 во периодот од 2014 до 2016 година ќе се реализираат средства како што
следи:
34% се обезбедени или се во фаза на преговори заеми од меѓународни финансиски
институции,
39% обезбедени по пат на грантови од инструментот ИПА и WBIF,
25% се обезбедени преку буџетот на Министерството за транспорт и врски и
2% се сопствени средства на ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје.
Реализацијата на оваа национална програма ќе придонесе за подобрување на состојбата на
железничката инфраструктура преку изградба на нова, реконструкција и ремонт на постојната
железничка инфратрсуктура, како на одделни клучни делници долж коридорите 8, 10 и 10д, што
ќе придонесе за зголемување на брзината, ќе се изработи дел од инвестиционо-техничката
документација потребна за изградба на нова пруга на источниот и западниот дел од Коридорот 8,
како и на преостанатите делници од Коридорот 10, каде што перформансите на пругата треба да ги
достигнат техничките карактеристики на конвенционална железничка пруга.
Во прилог на Националната програма се доставува Преглед на проекти кои се реализирани
во периодот 2011-2013 година, како Прилог 1.
7. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 719/1
5 февруари 2014 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски,с.р.
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.

956.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

Указ број 163
Претседател
6 февруари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
___________
958.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ
I
Г. Пајо Авировиќ се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел, со седиште во Тел Авив.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 162
Претседател
6 февруари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
___________
957.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК ВО
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА
I
Г. Наим Мемети се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска, со седиште во Копенхаген.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 164
Претседател
6 февруари 2014 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
959.
Врз основа на член 417 алинеја 13 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08,
98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12), министерот
за внатрешни работи донесе

I
Г. Василе Андоноски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија и постојан претставник во Постојаната мисија на Република Македонија при Организацијата на
Обединетите нации, со седиште во Њујорк.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЗАЧКА КНИШКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИ БОДОВИ, НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ЕВИДЕНЦИЈАТА
НА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ КНИШКИ ШТО ЈА ВОДИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на возачка книшка за запишување на негативни
бодови, начинот на нејзино издавање од Министер-
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ството за внатрешни работи и евиденцијата на издадени возачки книшки што ја води Министерството за
внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.99/07) во членот 2 по ставот 1 се додава
нов став 2, кој гласи:
„Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог бр.1 кој е составен дел на овој правилник.“
Член 2
Во член 3 во ставот 1 сврзникот „и“ се заменува со
запирка, а по зборовите „назив „ВОЗАЧКА
КНИШКА““ се додаваат зборовите „и сериски број“.
Во ставот 2 зборовите „број на возачката дозвола“
се заменуваат со зборовите „регистарски број на возачката дозвола“, а зборовите „број на возачката книшка“
се заменуваат со зборовите „регистарски број на возачката книшка“.
Член 3
Во членот 4 зборовите „кој е составен дел на овој
правилник“ се бришат.
Член 4
Членот 5 се менува и гласи:
„Возачката книшка се издава врз основа на лично
поднесено барање од возачот до Министерството за
внатрешни работи според неговото живеалиште.
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува на
образец кој е даден во прилог бр. 2 и е составен дел на
овој правилник.“.
Член 5
Во член 6 ставот 1 се менува и гласи:
„Барањето од член 5 став 1 од овој правилник содржи:
1. назив на органот до кој се поднесува барањето;
2. наслов на барањето;
3. причини за поднесување на барањето: издавање
возачка книшка за прв пат, замена на возачка книшка
поради достраеност или оштетеност, издавање на дупликат возачка книшка ако е загубена и замена на стара
возачка книшка поради нова возачка дозвола;
4. податоци за подносителот на барањето: име, презиме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање,
единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), живеалиште и адреса;
5. податоци за старата возачка книшка и органот кој
ја издал;
6. потпис, датум и место на поднесување на барањето; потпис на подносителот на барањето; податоци
за контакт и потпис на службеното лице кое го примило барањето;
7. прилози кон барањето и појаснување;
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8. согласност од подносителот на барањето за користење на неговите лични податоци и место за потпис
на подносителот, и
9. упатство за пополнување на барањето за издавање возачка книшка.“
Во ставот 2 во воведната реченица зборот „пријавата“ се заменува со зборот „барањето“.
Во точката 3, точката се брише и се додаваат зборовите „или друг документ за лична идентификација што
има фотографија, издадени од државен орган.“.
Во ставот 3 зборот „пријавата“ се заменува со зборот „барањето“.
Член 6
Во член 10 по ставот 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
„Возачката книшка нема да се заменува со нова во
случај на замена на возачката дозвола поради истек на
рокот на важење, заверка на нова категорија-подкатегорија, запишување на ограничувања од здравствени
причини или поради запишување забрана за управување со моторно возило “.
Член 7
Во член 13 ставот 2 се менува и гласи:
„Картонот за издадена возачка книшка е двостран.
На предната страна содржи наслов на картонот, место
за фотографија на возачот со димензии 3,5 х 4,5 см и
податоци за: име и презиме, датум и место на раѓање,
живеалиште, регистарски број на возачка дозвола, регистарски број на возачка книшка, датум на стекнување на категорија-поткатегорија и ознака на категоријапоткатегорија. На задната страна содржи податоци за:
број на решение за впишување на негативни бодови,
категорија-поткатегорија, број на негативни бодови и
датум на впишување.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Картонот за издадена возачка книшка се води на
образец кој е даден во прилог бр. 3 и е составен дел на
овој правилник.“.
Член 8
Образецот на возачката книшка се заменува со нов
Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а одредбите од членовите 1, 2, 6, 7 и 8 ќе
отпочнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.
Бр. 12.1-8499/1
31 јануари 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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Прилог број 1

Стр. 32 - Бр. 29
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6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 29
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Прилог број 3

Прва страна

Втора страна
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
960.
Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен весник на
Република Македонија” бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО

Член 1
Во Правилникот за единечно одобрување на возило ,,Службен весник на Република Македонија” бр.16/10,
62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11, 84/12, 132/12, 153/12, 59/13 и 138/13), Табела 1 од Прилогот II се заменува со нова Табела 1 која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.“

Член 2
Во период од влегувањето во сила на овој правилник до 31 мај 2014 година, постапката за единечно одобрување за половни возила од категорија М₂ и М₃ ќе се врши согласно техничките барања дадени во Прилог XXVI кој е
составен дел на овој правилник, во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за возила.“

Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-26/5

Министер

4 февруари 2014 година

за економија,

Скопје

Ваљон Сараќини, с.р.

Стр. 36 - Бр. 29
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6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 29

6 февруари 2014

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 29

6 февруари 2014

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 29

6 февруари 2014

6 февруари 2014

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
961.
Врз основа на член 42 став (2) од Закон за гeнетски
модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/08 и 163/13), министерот за
животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ МОЖАТ ДА ИЗОСТАНАТ ОД НОТИФИКАЦИЈАТА ЗА ПУШТАЊЕ
НА ГМО ПРОИЗВОД НА ПАЗАРОТ 
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат информациите
кои можат да изостанат од нотификацијата за пуштање
на ГМО производ на пазарот.
Член 2
Нотификаторот во случаите определени во член 42
став (1) од Законот за генетски модифицирани организми може во нотификацијата за пуштање на ГМО производ на пазарот да не ги поднесе следните информации:
- Условите за пуштање на ГМО производот на пазарот заедно со посебните услови за користење и за ракување со ГМО;
- План за мониторинг на ГМО производ со предлог
временски период во кој ќе се спроведува мониторингот, кој опфаќа и период по истекот на дозволата за
пуштање на ГМО производи на пазар и
- Предложеното пакување и обележување за ГМО
производот.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 07-542/1
Министер за животна средина
15 јануари 2014 година
и просторно планирање,
Скопје
Абдилаќим Адеми, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
962.
Врз основа на член 99, став 4 од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13), министерот за здравство во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ОПРЕМАТА И ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ КОИ ШТО
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА И СТРУЧНОТО
ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА
ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ, ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ И
ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА
КОНСУМИРАЊЕ ОД СТРАНА НА ЧОВЕКОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува видот на стручната
подготовка, опремата и просторните услови кои што треба да ги исполнува стручното правно лице за изготвување
на елаборат за одредување на границите на заштитните
зони, заштитните мерки и другите услови за водите наменети за консумирање од страна на човекот.


Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
2001/18/ЕЗ година на Европскиот Парламент и на Советот од 12
март 1996 година за намерно пуштање на генетски изменетите
организми во животната средина,CELEX бр. 32001L0018

Бр. 29 - Стр. 43

Член 2
Стручното правно лице кое изготвува елаборат за
одредување на границите на заштитните зони, заштитните мерки и другите услови за водите наменети за
консумирање од страна на човекот, треба да ги исполнува најмалку следните услови во однос на просторот,
опремата и кадарот и тоа:
1. Просторни услови:
- една просторија за работа од најмалку 16 м2,
- една просторија за сместување и чување на опремата за работа на терен од најмалку 16 м2, и
- санитарен јазол со проточна топла и ладна вода.
Деловниот простор треба да е приклучен на електрична и телефонска мрежа, со висина на просториите
од најмалку 2,60 м и обезбедена природна и вештачка
вентилација.
2. Опрема:
- најмалку едно теренско возило и соодветна опрема за геоморфолошко мострирање на терен;
- лабораторија за испитување на теренски примероци или склучен договор со овластена лабораторија;
- компјутерска опрема со соодветна софтверска
програма за изработка на елаборат;
- соодветна опрема за печатење на елаборат (принтер, скенер и друго); и
- работни бироа според бројот на вработени.
3. Стручен кадар:
- најмалку еден вработен доктор на медицина со
специјализација од областа на хигиената, со работно
искуство најмалку три години;
- најмалку еден вработен со високо образование
или најмалку 240 кредити според ЕКТС од областа на
биологијата – биохемиска физиолошка насока, биологија и хемија или еколошка насока, со најмалку три години работно искуство.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр.11-1052/2
30 јануари 2014 година
Скопје
Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаќим Адеми,с.р.

Бр.08-835/1
21 јануари 2014 година
Скопје
Министер за здравство,
Никола Тодоров,с.р

__________
963.
Врз основа на член 99, став 2 од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08,
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13), министерот за здравство во согласност со министерот за
животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ, ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ВОДИТЕ НАМЕНЕТИ
ЗА КОНСУМИРАЊЕ ОД СТРАНА НА ЧОВЕКОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на изготвување на елаборатот за одредување на
границите на заштитните зони, заштитните мерки и
другите услови, за водите наменети за консумирање од
страна на човекот.
Член 2
Елаборатот за одредување на границите на заштитните зони, заштитните мерки и другите услови, за водите наменети за консумирање од страна на човекот од
страна на овластено стручно правно лице (во поната-

Стр. 44 - Бр. 29

мошниот текст:„елаборат“) се изработува врз основа
на извршени теренски увиди на предметното подрачје
и постојни студии изработени од страна на овластени
стручни правни лица.
Член 3
Елаборатот од член 3 на овој правилник ги содржи
следните елементи:
1. Насловна страна;
2. Датум на изработка на елаборатот;
3. Општи податоци за проектот, нарачателот, изработувачот и учесниците во изработката; и
4. Содржина на елаборатот:
- вовед;
- законски одредби за заштитните зони за водите
наменети за консумирање од страна на човекот;
- користена документација;
- геоморфолошки, геолошки и хидрогеолошки карактеристики на сливот: опис на хидрогеолошките услови: вид и дебелина на заштитните слоеви на аквиферот, капацитет за прочистување на аквиферот, правец и
брзина на подземната или површинската вода во природни услови и во услови на користење на водата;
- општи податоци за сливното подрачје (начин на
користење и стопанисување со земјиштето од аспект на
можно загадување на водата);
- стопански активности во сливното подрачје, техничко решение на зафатот на изворот;
- вид и штедрост на изворот, местоположба, технички податоци, црпено количество во последните години, резултати од лабораториска анализа на водата не
постари од две години од акредитирана јавно здравствена установа;
- мерки и начин на управување и заштита на заштитните зони;

6 февруари 2014

- активности кои се забранети да се вршат во заштитните зони и влијанието на истите врз заштитните
зони на водата наменета за консумирање од страна на
човекот;
- предлог за воспоставување на заштитни зони;
- заклучоци и препораки; и
- карта со заштитни зони со размер 1:1000 и 1:25000
и обележување на: зоната 1 со црвена линија, зоната 2
со сина линија и зоната 3 со жолта линија што ќе преставува прилог на елаборатот.
Член 4
Елаборатот треба да содржи и детален опис на
заштитните зони, местоположба на заштитните зони на
водата наменета за консумирање од страна на човекот
(општина, населба, град), географска широчина и географска должина на најоддалечените точки на заштитните зони на вода наменета за консумирање од страна
на човекот (најсеверната точка, најјужната точка, најисточната и најзападната точка), површини на заштитни зони и локацијата на стопански, нестопански објекти и други активности.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.11-1052/2
30 јануари 2014 година
Скопје

Бр.08-835/1
21 јануари 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаќим Адеми,с.р.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

Министер за здравство
Никола Тодоров,с.р

contact@slvesnik.com.mk
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на
Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ
ПО ОДНОС НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД И ДАНОКОТ НА КАПИТАЛ

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и
Советот на министри на Босна и Херцеговина за одбегнување на двојното оданочување по однос
на данокот од доход и данокот на капитал,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 февруари 2014
година.
Бр. 07-649/1
3 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА
ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ ПО ОДНОС НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД И ДАНОКОТ
НА КАПИТАЛ
Член 1
Се ратификува Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на
Босна и Херцеговина за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и
данокот на капитал, потпишан во Сараево на 24 септември 2013 година.
Член 2
Договорот во оригинал на македонски, босански, хрватски, српски и англиски јазик гласи:
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 4 - Бр. 29
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 5

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 6 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 7

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 8 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 9

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 10 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 11

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 12 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 13

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 14 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 15

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 16 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 17

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 18 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 19

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 20 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 21

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 22 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 23

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 24 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 25

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 26 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 27

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 28 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 29

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 30 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 31

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 32 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 33

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 34 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 35

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 36 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 37

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 38 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 39

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 40 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 41

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 42 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 43

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 44 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 45

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 46 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 47

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 48 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 49

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 50 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 51

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 52 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 53

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 54 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 55

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 56 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 57

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 58 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 59

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 60 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 61

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 62 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 63

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 64 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 65

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 66 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 67

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 68 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 69

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 70 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 71

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 72 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 73

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 74 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 75

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 76 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 77

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 78 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 79

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 80 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 81

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 82 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 83

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 84 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 85

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 86 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 87

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 88 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 89

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 90 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 91

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 92 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 93

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 94 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 95

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 96 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 97

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 98 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

6 февруари 2014

Бр. 29 - Стр. 99

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 100 - Бр. 29

6 февруари 2014

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за финансии се определува како надлежен орган на државната управа што
ќе се грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
________________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË BOSNJE E HERCEGOVINËS PËR
EVITIMIN E TATIMIMIT TË DYFISHTË LIDHUR ME TATIMIN MBI TË ARDHURA DHE
TATIMIN MBI KAPITAL
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të
Ministrave të Bosnje e Hercegovinës për evitimin e tatimimit të dyfishtë lidhur me tatimin mbi të ardhura
dhe tatimin mbi kapital, e nënshkruar në Sarajevë më 24 shtator 2013.
Neni 2
Marrëveshja në origjinal në gjuhën maqedonase, boshnjake, kroate, serbe dhe angleze, është si
vijon:
Neni 3
Ministria e Financave caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për
zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë".
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