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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2155.
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
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 2013 година.
Бр. 07–2590/1
26 јуни 2013 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 ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 25/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/10, 156/10, 53/11, 26/12 и 16/13), во членот 22 ставовите 2 и 3 се бришат.
Член 2
Во членот 31 ставот 8 се менува и гласи:
„Решението по жалба министерот за здравство или
од него овластено лице мора да го донесе најдоцна во
рок од 60 дена од денот на приемот на жалбата.“
Во ставот 9 по зборот „здравство“ се додаваат зборовите: „или од него овластено лице“.
Член 3
Во членот 31-а став 21 бројот „2“ се заменува со
бројот „4“.
Член 4
Настанатиот долг на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија кон Фондот за здравствено осигурување на Македонија врз основа на членот 22
став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на
Република Македонија” број 84/2005) се отпишува.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM SHENDETESOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim shendetesor (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise”, numer 25/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11,
26/12 dhe 16/13), në nenin 22 paragrafet 2 dhe 3 shlyhen.

Neni 2
Në nenin 31 paragrafi 8 ndryshohet si vijon:
“Aktvendimin për ankese ministri i Shendetesise apo
personi i autorizuar prej tij, doemos duhet ta miratoje më së
voni në afat prej 60 ditesh nga dita e pranimit të ankeses.”
Në paragrafin 9 pas fjales “shendetesise” shtohen fjalet:
“apo personi i autorizuar prej tij”.
Neni 3
Në nenin 31-a paragrafi 21 numri “2” zevendesohet me
numrin “4".
Neni 4
Borxhi i krijuar i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonise ndaj Fondit për Sigurim Shendetesor të Maqedonise në baze të nenit 22 paragrafi 3 të Ligjit
për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit për sigurim shendetesor ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
84/2005) shlyhet.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
_________
2156.
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 ЗЕМАЊЕ
И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО
ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од
човечкото тело заради лекување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 2013 година.
Бр. 07–2591/1
26 јуни 2013 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 ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за земање и пресадување на делови од
човечкото тело заради лекување („Службен весник на
Република Македонија“ број 47/11 и 136/11), во членот
6 точка 2 по зборовите: „сврзно ткиво“ се става запирка
и се додаваат зборовите: „вклучувајќи и крвотворни
матични клетки“.
Во точката 21 по зборот „ткива“ се става запирка и се
додаваат зборовите: „мускулно-скелетни ткива, кожни
ткива, срцеви залистоци, делови на крвни садови и очни
ткива“, а сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
По точката 22 се додаваат три нови точки 23, 24 и
25, кои гласат:
„23. "Алогена трансплантација" е употреба на органи, ткива и/или клетки, кои се отстранети од едно живо, односно мртво лице и употребени кај друго лице;
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24. "Автологна трансплантација" е употреба на клетки, односно ткива кои се отстрануваат и употребуваат
кај исто лице и
25. "Крвотворни матични клетки" се автологни или
алогени матични клетки од сроден или несроден дарител
чиј извор може да биде коскена срцевина, периферна
крв или крв од постелка кои се примитивни плурипотентни клетки и кои имаат способност за самообновување и диференцирање во сите видови на крвни клетки.“
Член 2
Во членот 26 по ставот (8) се додава нов став (9),
кој гласи:
„(9) Ограничувањата за земање и пресадување на
органи и ткива од медицински и етички причини ги
утврдува Владата на Република Македонија.“
Член 3
Членот 28 се менува и гласи:
„(1) Делови од телото од умрено лице заради пресадување може да се земат доколку умреното лице за
време на живот изречно писмено со изјава заверена на
нотар не се спротивставило на тоа.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, нема да
се земат делови од телото на умрено лице заради пресадување доколку двајцата живи родители, односно посвоители, брачниот другар, старателот или мнозинството од живите полнолетни деца најдоцна шест часа
од констатирањето на мозочната смрт дадат писмена
изјава дека не се согласуваат делови од телото од умреното лице да бидат земени заради пресадување, при
што како мнозинство од полнолетни деца ќе се сметаат
изјавите на сите деца, доколку умреното лице има едно
или две живи деца, односно мнозинство од живите децата доколку има повеќе од две живи деца.
(3) Лицата од ставот (2) на овој член ќе бидат известени со телеграма за мозочната смрт во рок од еден
час од нејзиното констатирање. Ако нема потврда дека
лицата од ставот (2) на овој член биле известени со телеграма, не може да се земаат делови од телото на
умреното лице заради пресадување.
(4) Изјавите од ставовите (1) и (2) на овој член се
доставуваат до Националниот координатор за трансплантација, кој ги чува и води евиденција на лица кои
дале изјава согласно со ставовите (1) и (2) на овој член.
(5) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член може
во секој момент да ја отповикаат изјавата од ставовите
(1) и (2) на овој член.
(6) Формата и содржината на образецот на изјавите
од ставовите (1), (2) и (5) на овој член, начинот на давање, доставување и отповикување на изјавите ги утврдува Владата на Република Македонија на предлог на
Министерството за здравство.“
Член 4
Членот 29 се менува и гласи:
„(1) Делови од телото на умрено малолетно лице, како и на умрено полнолетно деловно неспособно лице,
може да се земат заради пресадување доколку неговите
родители, брачниот другар, мнозинството од живите
полнолетни деца, законскиот застапник или старателот
за време на живот изречно писмено со изјава заверена на
нотар дадена во рок од шест часа од констатирањето на
мозочната смрт не се спротивставиле на тоа.
(2) Како мнозинство од полнолетни деца ќе се сметаат изјавите на сите деца, доколку умреното лице има
едно или две живи деца, односно мнозинство од живите децата доколку има повеќе од две живи деца.
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(3) Лицата од ставот (1) на овој член ќе бидат известени за констатираната мозочна смрт во рок од еден
час, а доколку тие не бидат известени со телеграма, не
може да се земаат делови од телото на умреното малолетно лице, односно умрено полнолетно деловно неспособно лице заради пресадување.
(4) Изјавата од ставот (1) на овој член се доставува
до Националниот координатор за трансплантација, кој
ги чува и води евиденција на лица кои дале изјава согласно со ставот (1) на овој член.
(5) Лицата од ставот (1) на овој член може во секој момент да ја отповикаат изјавата од ставот (1) на овој член.
(6) Формата и содржината на образецот на изјавата
од ставовите (1) и (5) на овој член, начинот на давање,
доставување и отповикување на изјавите ги утврдува
Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за здравство.“
Член 5
Во членот 30 став (1) зборовите: „здравствена установа“ се заменуваат со зборовите: „само здравствена
установа која здравствената дејност ја врши во мрежата на здравствени установи и“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Одлука за започнување на постапка за доделување на лиценца на здравствена установа за вршење на
дејност земање, пресадување и размена на органи и одлука за избор на најповолен понудувач, донесува Владата на Република Македонија, по спроведена постапка за
доделување на лиценца согласно со Законот за здравствената заштита и по претходно мислење кое Фондот за
здравственото осигурување на Македонија задолжително го доставува до Владата на Република Македонија.“
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „универзитетски клиники и универзитетски клинички центри“ се заменуваат со зборовите: „здравствени установи кои вршат дејност во мрежата на здравствени установи согласно со Законот за здравствената заштита“.
Ставот (3) станува став (4).
Член 6
Во членот 31 став (1) по зборот „ткива“ се става запирка и се додаваат зборовите: „мускулно-скелетни
ткива, кожни ткива, срцеви залистоци, делови на крвни
садови и очни ткива“, а зборовите: „здравствена установа“ се заменуваат со зборовите: „само здравствена
установа која здравствената дејност ја врши во мрежата на здравствени установи и“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Одлука за започнување на постапка за доделување на лиценца на здравствена установа за вршење на
дејност земање, пресадување и размена на ткива и одлука за избор на најповолен понудувач, донесува Владата
на Република Македонија, по спроведена постапка за доделување на лиценца согласно со Законот за здравствената заштита и по претходно мислење кое Фондот за
здравственото осигурување на Македонија задолжително го доставува до Владата на Република Македонија.“
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „здравствена установа“се заменуваат со зборовите: „здравствени установи кои вршат дејност во мрежата на
здравствени установи согласно со Законот за здравствената заштита“.
Ставот (3) станува став (4).
Член 7
Во членот 32 став (1) зборовите: „лабораторија која
на територијата на Република Македонија ќе врши“ се
заменуваат со зборовите: „лаборатории кои на територијата на Република Македонија ќе вршат“.
Ставот (3) се брише.
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Член 8
Во членот 54 став (1) точка 7 на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 8 точката се брише и се додаваат зборовите: „на органи и ткива и програма за крвотворни матични клетки;“.
По точката 8 се додаваат две нови точки 9 и 10, кои
гласат:
„9) води Национален регистар за не сродни дарители на крвотворни матични клетки од периферна крв,
коскена срцевина, крв од постелка и група клетки за територијата на Република Македонија (во натамошниот
текст: Националниот регистар за клетки) и
10) запознавање на здравствените работници и јавноста за потребата од крвотворни матични клетки, давање информации за условите за земање и употребување на истите, вклучувајќи ги прашањата кои се однесуваат на согласност и развивање на програма за дарители на крвотворни матични клетки.“
Во ставот (2) зборот „Програмата“ се заменува со зборот „Програмите“, а зборот „ја“ се заменува со зборот „ги“.
Во ставот (3) по зборовите: „координатор за
трансплантација“ се додаваат зборовите: „Координатор
за крвотворни матични клетки“.
Во ставот (4) по зборовите: „националниот координатор за трансплантација“ се додаваат зборовите: „координатор за крвотворни матични клетки“, а зборовите: „претставник на овластената лабораторија“ се заменуваат со зборовите: „претставниците на овластените
лаборатории“.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Координаторот за крвотворни матични клетки
го координира процесот на спроведување на програмата за крвотворни матични клетки и обезбедува координирање на работата на сите субјекти вклучени во спроведувањето на одредбите од овој закон.“
Во ставот (6) кој станува став (7) броевите „2, 4, и
7“ се заменуваат со броевите „2, 3, 6 и 9“.
Член 9
Во членот 55 став (1) по зборот „трансплантација“
се додаваат зборовите: „по објавен оглас“, а зборот
„именува“ се заменува со зборот “избира“.
Во ставот (2) точка 8 зборовите: „да познава два од
официјалните јазици на Европската унија од кои задолжително“ се заменуваат со зборовите: „да го познава“.
Ставот (7) се менува и гласи:
„Министерството за здравство, врз основа на исполнетоста на условите од ставот (2) точки 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 7 на овој член, подготвува листа на кандидати.“
По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10),
кои гласат:
„(9) Националниот координатор од ставот (8) на
овој член, во рок од шест месеци од изборот, доставува
доказ за исполнетост на условите од ставовите (2) точка 8 и (3) на овој член.
(10) Доколку националниот координатор од ставот
(8) на овој член не ги достави доказите од ставот (9) на
овој член, му престанува мандатот со денот на истекот
на шест месеци од денот на изборот.“
Член 10
По членот 55 се додаваат пет нови члена 55-а, 55-б,
55-в, 55-г и 55-д, кои гласат:
„Член 55-а
(1) Координаторот за крвотворни матични клетки
го координира Националниот регистар за клетки и ја
координира работата на сите субјекти вклучени во неговото спроведувањето.
(2) Министерот за здравство може да овласти одредена здравствена установа која здравствената дејност ја
врши во мрежата на здравствени установи, односно банка на клетки, која ги исполнува условите во однос на
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простор, опрема и кадар утврдени од Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за
здравство, да го води Националниот регистар за клетки.
(3) Формата, содржината и начинот на водењето на
Националниот регистар за клетки, запишувањето, чувањето и заштитата на податоците, начинот на достапност на податоците кои се водат во Националниот регистар за клетки, начинот на давање и чување на шифра за пребарување на податоците кои се водат, бришење на податоците и начинот на следење на пребарувањата на податоците кои се водат ги пропишува министерот за здравство.
Член 55-б
(1) Координаторот за крвотворни матични клетки
по објавен оглас на предлог на министерот за здравство го избира Владата на Република Македонија со
мандат од четири години.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член треба да ги исполнува следниве услови:
1) да има завршено медицински факултет со просек
од најмалку 8,0;
2) положен стручен испит;
3) специјализација од хируршка или интернистичка
гранка на медицината или специјализација од областа
на хематологија или трансфузиологија;
4) најмалку пет години работно искуство во соодветната специјалност;
5) да не му е изречена мерка на безбедност забрана
на вршење професија, дејност или должност;
6) да е државјанин на Република Македонија;
7) активно да го владее македонскиот јазик и
8) активно да го познава англискиот јазик што се
докажува со еден од следниве меѓународно признати
сертификати:
- ТОЕФЕЛ (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер, не постар од три
години од денот на издавањето,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, не постар од
три години од денот на издавањето,
- ТОЛЕС (TOLES)-базично познавање (Foundation level),
- ИЛЕК (ILEC) - положен со успех најмалку Б2 (B2),
- Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски
(Cambridge Certificate of Preliminary English) - Б1 (B1) и
- меѓународно признати сертификати за познавање
на англискиот јазик од областа на медицината.
(3) Лицето од ставот (1) на овој член полага психолошки тест и тест за интегритет.
(4) Психолошкиот тест се спроведува врз основа на
меѓународно признати психолошки тестови и има за цел
да се проверат социјалните способности на лицето кое се
предлага за национален координатор за трансплантација.
(5) Тестот за интегритет се заснова врз постојниот
етички и деонтолошки кодекс за докторите на медицина и има за цел проверка на етичките и моралните
вредности на лицето кое се предлага за координатор за
крвотворни матични клетки.
(6) Тестовите од ставот (3) на овој член се спроведуваат во писмена форма и анонимно од стручни лица од
независна и целосно акредитирана професионална институција ангажирани од Министерството за здравство.
(7) Министерството за здравство, врз основа на исполнетоста на условите од ставот (2) на овој член и постигнатите резултати од полагањето на тестовите од
ставот (3) на овој член, подготвува листа на кандидати.
(8) Министерот за здравство до Владата на Република Македонија за координатор за трансплантација на
крвотворни матични клетки го предлага прворангираниот кандидат од листата од ставот (7) на овој член.
(9) Координаторот за крвотворни матични клетки
во рок од шест месеци од изборот доставува доказ за
исполнетост на условите од ставовите (2) точка 8 и (3)
на овој член.
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(10) Доколку координаторот за крвотворни матични
клетки не ги достави доказите од ставот (9) на овој
член, му престанува мандатот со денот на истекот на
шест месеци од денот на изборот.
Член 55-в
Координаторот за крвотворни матични клетки ги
врши следниве работи:
- спроведува активности со цел за придобивање на
што поголем број на здрави не сродни дарители, на возраст од 18 до 50 години со информирање на јавноста
за можноста за лекување со помош на трансплантација
на клетки,
- води постапки за пребарување на не сродни дарители на крвотворни матични клетки од периферна крв
по барање на акредитиран странски регистар или
трансплантациски центар,
- ги координира подготовката, ракувањето, чувањето и пакувањето на клетките наменети за пресадување
заради лекување,
- ја координира и спроведува дистрибуцијата на даруваните крвотворни матични клетки до здравствената
установа која врши употреба на крвотворни матични
клетки,
- води евиденција на дарувањата на крвотворни матични клетки и долгогодишно следење на дарителите
на овој вид клетки,
- води евиденција за секаков вид на сериозни несакани појави и реакции во врска со добивање, испитување, обработка, складирање и дистрибуција на крвотворни матични клетки,
- ја координира работа на тимовите за типизација,
колекционирање и трансплантација во постапките на
типизација, земање, дистрибуција и употреба на клетки,
- обезбедува и координира дистрибуција и размена
на клетки меѓу здравствените установи во земјата, како
и со надлежните правни лица, органи и организации во
странство со кои се остварува соработка,
- одговорен е за организација и спроведување на
континуирана медицинска едукација на здравствени
работници и соработници кои учествуваат во постапките на земање, дистрибуција, типизација на ткиво и
употреба на клетки,
- остварува соработка со овластени здравствени
установи,
- поднесува годишен извештај за работата до министерот за здравство и
- врши и други работи согласно со овој закон.
Член 55-г
(1) Податоците од Националниот регистар за клетки им се достапни исклучиво на следниве лица:
1) лице кое дало писмена согласност за земање на
клетки;
2) овластен здравствен работник за пребарување на
податоци кои се водат во Единствениот национален регистер;
3) координатор за крвотворни матични клетки и
4) министерот за здравство.
Лицето од ставот (1) точка 1 на овој член ги добива
податоците кои се водат за тоа лице во Националниот
регистар за клетки врз основа на писмено барање, во
рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.
Доколку на лицето не му се овозможи пристап до податоците во предвидениот рок, може да изјави жалба во
рок од осум дена од рокот предвиден за писменото барање до Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен.
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(2) Министерството за здравство може да ги користи
податоците од Националниот регистар за клетки за потребите на утврдување на здравствена политика во областа на употреба на крвотворни матични клетки од периферна крв, коскена срцевина, крв од постелка и група
клетки за територијата на Република Македонија.
(3) Налог за прелиминарно пребарување на компатибилен дарител на крвотворни матични клетки во Националниот регистар за клетки дава координаторот за
крвотворни матични клетки по претходно писмено барање од одговорниот лекар од здравствената установа
која врши употреба на крвотворни матични клетки.
Член 55-д
За вршењето на работите на Националниот координатор за трансплантација и координаторот за крвотворни матични клетки им се исплатува месечен надоместок во висина на основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена согласно со
Законот за плата и други надоместоци на избрани и
именувани лица во Република Македонија („Службен
весник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005,
84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10,
11/12 и 145/12).“
Член 11
Постапките за трансплантација на органи и ткива
започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.
Член 12
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR MARRJE DHE TRANSPLANTIM TË PJESEVE
TË TRUPIT TË NJERIUT PËR MJEKIM
Neni 1
Në Ligjin për marrje dhe transplantim të pjeseve të trupit të njeriut për mjekim (“Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 47/11 dhe 136/11), në nenin 6 pika 2
pas fjaleve: "ind lidhes" vihet presje dhe shtohen fjalet:
"duke perfshire edhe qelizat amë rigeneruese të gjakut".
Në piken 21 pas fjales "indeve" vihet presje dhe shtohen fjalet: "indeve muskulore skeletore, indeve të lekures,
valvulave të zemres, pjeseve të eneve të gjakut dhe indeve
të syrit", ndersa lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.
Pas pikes 22 shtohen tri pika të reja 23, 24 dhe 25, si
vijojne:
„23. "Transplantim alogjen" eshte perdorimi i organeve, indeve dhe/ose qelizave, që jane hequr nga një person i
gjalle, perkatesisht i vdekur dhe jane perdorur te personi
tjeter;
24. "Transplantim autolog" eshte perdorimi i qelizave,
perkatesisht indeve që hiqen dhe perdoren te personi i njejte dhe
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25. "Qeliza amë rigjeneruese të gjakut" jane qeliza amë
autologe ose alogjene nga dhurues në lidhje gjaku apo dhurues që nuk ka lidhje gjaku, burimi i të cilave mund të jete
palca e eshtrave, gjaku periferik ose gjaku nga placenta, që
jane qeliza pluripotente primitive e që kane aftesi veterigjenerimi dhe diferencimi në të gjitha llojet e qelizave të gjakut."
Neni 2
Në nenin 26 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9),
si vijon:
"(9) Kufizimet për marrje dhe transplantim të organeve
dhe indeve për shkaqe mjekesore dhe etike, i percakton
Qeveria e Republikes së Maqedonise."
Neni 3
Neni 28 ndryshohet si vijon:
"(1) Pjese të trupit nga personi i vdekur për transplantim mund të merren, nese personi i vdekur gjate jetes në
menyre të prere me shkrim me deklarate të verifikuar te
noteri nuk e ka kundershtuar kete.
(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk do
të merren pjese të trupit të personit të vdekur për transplantim, nese të dy prinderit e gjalle, perkatesisht adoptuesit,
bashkeshorti, kujdestari ose shumica e femijeve të gjalle të
moshes madhore më së voni gjashte orë nga konstatimi i
vdekjes cerebrale, japin deklarate me shkrim se nuk pajtohen që pjese të trupit të personit të vdekur të merren për
transplantim, me ç'rast shumice e femijeve të moshes madhore do të konsiderohen deklaratat e të gjithe femijeve, nese personi i vdekur ka një apo dy femije të gjalle, perkatesisht shumice e femijeve të gjalle nese ka më teper se dy
femije të gjalle.
(3) Personat nga paragrafi (2) i ketij neni do të njoftohen me telegram për vdekjen cerebrale në afat prej një ore
nga konstatimi i saj. Nese nuk ka vertetim se personat nga
paragrafi (2) i ketij neni, jane njoftuar me telegram, nuk
mund të merren pjese nga trupi i personit të vdekur për
transplantim.
(4) Deklaratat nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, i
dorezohen Koordinatorit nacional për transplantim, i cili i
ruan dhe mban evidence të personave, që kane dhene deklarate në pajtim me paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni.
(5) Personat nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni,
munden në çdo cast ta terheqin deklaraten nga paragrafet
(1) dhe (2) të ketij neni.
(6) Formen dhe permbajtjen e formularit të deklarates
nga paragrafet (1), (2) dhe (5) të ketij neni, menyren e dhenies, dorezimit dhe terheqjes së deklaratave, i percakton
Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim të Ministrise së Shendetesise.“
Neni 4
Neni 29 ndryshohet si vijon:
"(1) Pjese të trupit të personit të vdekur të moshes së
mitur, si dhe të personit të vdekur të moshes madhore të
paafte për pune, mund të merren për transplantim nese
prinderit e tij, bashkeshorti, shumica e femijeve të gjalle të
moshes madhore, perfaqesuesi ligjor ose kujdestari gjate
jetes në menyre të prere me shkrim me deklarate të verifikuar në noter të dhene në afat prej gjashte oresh nga konstatimi i vdekjes cerebrale nuk e kane kundershtuar kete.
(2) Shumice e femijeve të moshes madhore do të konsiderohen deklaratat e të gjithe femijeve, nese personi i vdekur ka një apo dy femije të gjalle, perkatesisht shumice e
femijeve të gjalle, nese ka më shume se dy femije të gjalle.
(3) Personat nga paragrafi (1) i ketij neni, do të njoftohen për vdekjen e konstatuar cerebrale në afat prej një ore,
e nese ato nuk njoftohen me telegram, nuk mund të merren
pjese të trupit të personit të vdekur të moshes së mitur, perkatesisht personit të vdekur të moshes jomadhore të paafte
për pune, për transplantim.

28 јуни 2013

(4) Deklarata nga paragrafi (1) i ketij neni, i dorezohet
Koordinatorit nacional për transplantim, i cili i ruan dhe
mban evidence të personave që kane dhene deklarate në
pajtim me paragrafin (1) të ketij neni.
(5) Personat nga paragrafi (1) i ketij neni, munden në çdo
cast ta terheqin deklaraten nga paragrafi (1) i ketij neni.
(6) Formen dhe permbajtjen e formularit të deklarates
nga paragrafet (1) dhe (5) të ketij neni, menyren e dhenies,
dorezimit dhe terheqjes së deklaratave, i percakton Qeveria
e Republikes së Maqedonise me propozim të Ministrise së
Shendetesise."
Neni 5
Në nenin 30 paragrafi (1) fjalet: "institucioni shendetesor" zevendesohen me fjalet: "vetem institucioni shendetesor i cili veprimtarine shendetesore e kryen në rrjetin e institucioneve shendetesore dhe".
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Vendim për fillimin e procedures për ndarjen e licences institucionit shendetesor për kryerje të veprimtarise
marrje, transplantim dhe shkembim të organeve dhe vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshem, miraton Qeveria e Republikes së Maqedonise, pas procedures së zbatuar për ndarjen e licences në pajtim me Ligjin për mbrojtje
shendetesore dhe pas mendimit paraprak të cilin Fondi për
Sigurim Shendetesor i Maqedonise detyrimisht e dorezon
në Qeverine e Republikes së Maqedonise."
Në paragrafin (2) i cili behet paragraf (3), fjalet: "klinikat universitare dhe qendrat klinike universitare" zevendesohen me fjalet: "institucionet shendetesore, të cilat kryejne
veprimtari në rrjetin e institucioneve shendetesore në pajtim me Ligjin për mbrojte shendetesore".
Paragrafi (3) behet paragraf (4).
Neni 6
Në nenin 31 paragrafi (1) pas fjales "indeve" vihet
presje dhe shtohen fjalet: "indeve muskulore-skeletore, indeve lekurore, valvulave të zemres, pjeseve të eneve të gjakut dhe indeve të syrit", ndersa fjalet: "institucioni shendetesor" zevendesohen me fjalet: "vetem institucioni shendetesor, i cili veprimtarine shendetesore e kryen në rrjetin e
institucioneve shendetesore dhe".
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Vendim për fillimin e procedures për ndarjen e licences institucionit shendetesor për kryerjen e veprimtarise
marrje, transplantim dhe shkembim të organeve dhe vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshem, miraton Qeveria e Republikes së Maqedonise, pas procedures së zbatuar për ndarjen e licences në pajtim me Ligjin për mbrojtje
shendetesore dhe pas mendimit paraprak të cilin Fondi për
Sigurim Shendetesor i Maqedonise detyrimisht e dorezon
në Qeverine e Republikes së Maqedonise."
Në paragrafin (2) që behet paragraf (3) fjalet: "institucioni shendetesor" zevendesohen me fjalet: "institucionet
shendetesore, të cilat kryejne veprimtari në rrjetin e institucioneve shendetesore në pajtim me Ligjin për mbrojte
shendetesore".
Paragrafi (3) behet paragraf (4).
Neni 7
Në nenin 32 paragrafi (1) fjalet: "laborator që në territorin e Republikes së Maqedonise do të kryeje" zevendesohen me fjalet: "laboratore që në territorin e Republikes së
Maqedonise do të kryejne".
Paragrafi (3) shlyhet.
Neni 8
Në nenin 54 paragrafi (1) pika 7 në fund të fjalise lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.
Në piken 8 pika shlyhet dhe shtohen fjalet: "të organeve dhe indeve dhe program për qeliza amë rigjeneruese të
gjakut;".
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Pas pikes 8 shtohen dy pika të reja 9 dhe 10, si vijojne:
"9) mban Regjister nacional të dhuruesve që nuk jane
në lidhje gjaku të qelizave amë rigjeneruese të gjakut nga
gjaku periferik, palca e eshtrave, gjaku i placentes dhe grup
të qelizave për territorin e Republikes së Maqedonise (në
tekstin e metejme: Regjister nacional për qeliza) dhe
10) njoftimi i punetoreve shendetesore dhe publikut për
nevojen e qelizave amë rigjeneruese të gjakut, dhenia e informatave për kushtet për marrje dhe perdorim të tyre, duke perfshire edhe ceshtjet që kane të bejne me pelqimin
dhe zhvillimin e programit për dhurues të qelizave amë rigjeneruese të gjakut."
Në paragrafin (2) fjala "Programin" zevendesohet me fjalen "Programet", ndersa fjala "e" zevendesohet me fjalen "i".
Në paragrafin (3) pas fjaleve: "koordinatorit për transplantim" shtohen fjalet: "Koordinatorit për qeliza amë rigjeneruese të gjakut".
Në paragrafin (4) pas fjaleve: "koordinatori nacional
për transplantim" shtohen fjalet: "koordinatori për qeliza
amë rigjeneruese të gjakut", ndersa fjalet: "perfaqesuesi i
laboratorit të autorizuar" zevendesohen me fjalet: "perfaqesuesit e laboratoreve të autorizuar".
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
"(6) Koordinatori për qeliza amë rigjeneruese të gjakut
e koordinon procesin e zbatimit të procedures për qeliza
amë rigjeneruese të gjakut dhe siguron koordinim të punes
së të gjitha subjekteve të perfshira në zbatimin e dispozitave të ketij ligji."
Në paragrafin (6) i cili behet paragraf (7) numrat "2, 4,
dhe 7“ zevendesohen me numrat " 2, 3, 6 dhe 9".
Neni 9
Në nenin 55 paragrafi (1) pas fjales "transplantim"
shtohen fjalet: "me konkurs të shpallur", ndersa fjala "emeron" zevendesohet me fjalen "zgjedh".
Në paragrafin (2) në piken 8 fjalet: "të njohe dy nga
gjuhet zyrtare të Bashkimit Evropian prej të cilave detyrimisht" zevendesohen me fjalet: "ta njohe".
Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"Ministria e Shendetesise, në baze të permbushjes së
kushteve nga paragrafi (2) pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të ketij neni, perpilon liste të kandidateve."
Pas paragrafit (8) shtohen dy paragrafe të rinj (9) dhe
(10), si vijojne:
"(9) Koordinatori nacional nga paragrafi (8) i ketij neni,
në afat prej gjashte muajsh nga zgjedhja dorezon deshmi
për permbushjen e kushteve nga paragrafet (2) pika 8 dhe
(3) të ketij neni.
(10) Nese koordinatori nacional nga paragrafi (8) i ketij
neni, nuk i dorezon deshmite nga paragrafi (9) i ketij neni, i
nderpritet mandati me diten e kalimit të gjashte muajve nga
dita e zgjedhjes.”
Neni 10
Pas nenit 55 shtohen kater nene të reja 55-a, 55-b, 55-v,
55-g dhe 55-d, si vijojne:
”Neni 55-a
(1) Koordinatori për qeliza amë rigjeneruese të gjakut e
koordinon Regjistrin nacional për qeliza dhe e koordinon
punen e të gjitha subjekteve të perfshira në zbatimin e tij.
(2) Ministri i Shendetesise mund të autorizoje institucion të caktuar shendetesor, i cili veprimtarine shendetesore
e kryen në rrjetin e institucioneve shendetesore, perkatesisht banken e qelizave, e cila i ploteson kushtet lidhur me
hapesiren, pajisjen dhe kuadrin, të percaktuara nga Qeveria
e Republikes së Maqedonise me propozim të Ministrise së
Shendetesise, që ta mbaje Regjistrin nacional për qeliza.
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(3) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së
Regjistrit nacional për qeliza, regjistrimin, ruajtjen dhe
mbrojtjen e të dhenave, menyren e qasjes së të dhenave, të
cilat mbahen në Regjistrin nacional për qeliza, menyren e
dhenies dhe ruajtjes së shifres për kerkimin e të dhenave të
cilat mbahen, shlyerjen e të dhenave, menyren e ndjekjes
së kerkimeve për të dhenat të cilat mbahen, i percakton ministri i Shendetesise.
Neni 55-b
(1) Koordinatorin për qeliza amë rigjeneruese të gjakut
pas konkursit të shpallur me propozim të ministrit të Shendetesise e zgjedh Qeveria e Republikes së Maqedonise, me
mandat prej kater vitesh.
(2) Personi nga paragrafi (1) i ketij neni, duhet t'i plotesoje kushtet në vijim:
1) të kete të mbaruar Fakultetin e Mjekesise me mesatare prej së paku 8,0;
2) të kete të dhene provimin profesional;
3) të kete specializim nga dega kirurgjike apo interne e
mjekesise apo të kete specializim nga sfera e hematologjise
apo transfuziologjise;
4) të kete së paku pese vjet pervoje pune në specializimin perkates;
5) të mos i jete shqiptuar mase e sigurise ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarise apo detyres;
6) të jete shtetas i Republikes së Maqedonise;
7) në menyre aktive ta zoteroje gjuhen maqedonase dhe
8) në menyre aktive ta njohe gjuhen angleze që deshmohet me një prej certifikatave në vijim të pranuara nderkombetarisht:
- TOEFEL (TOEFEL) - së paku 74 pike për dhenie të
provimit në menyre elektronike permes kompjuterit, jo më
e vjeter se tre vjet nga dita e leshimit;
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pike, jo më e vjeter se tre
vjet nga dita e leshimit,
- TOLES (TOLES) - njohje bazike (Foundation level),
- ILEK (ILEC) - e dhene me sukses së paku B2,
- certifikate e Kembrixhit për anglishte preliminare
(Cambridge Certificate of Preliminary English) - B1 dhe
- certifikata të pranuara nderkombetarisht për njohjen e
gjuhes angleze nga sfera e mjekesise.
(3) Personi nga paragrafi (1) i ketij neni, jep test psikologjik dhe test për integritet.
(4) Testi psikologjik zbatohet në baze të testeve psikologjike të pranuara nderkombetarisht dhe ka për qellim që
të kontrollohen aftesite sociale të personit që propozohet
për koordinator nacional për transplantim.
(5) Testi për integritet bazohet në kodeksin ekzistues
etik dhe deontologjik për doktoret e mjekesise dhe ka për
qellim kontrollin e vlerave etike dhe morale të personit që
propozohet për Koordinator për qeliza amë rigjeneruese të
gjakut.
(6) Testet nga paragrafi (3) i ketij neni, zbatohen në
forme me shkrim dhe në menyre anonime, nga persona
profesionale nga institucioni profesional i pavarur dhe me
akreditim të plote, të angazhuar nga Ministria e Shendetesise.
(7) Ministria e Shendetesise, në baze të plotesimit të
kushteve nga paragrafi (2) i ketij neni dhe rezultateve të arritura nga dhenia e testeve nga paragrafi (3) i ketij neni,
perpilon liste të kandidateve.
(8) Ministri i Shendetesise te Qeveria e Republikes së
Maqedonise për koordinator për transplantim të qelizave
amë rigjeneruese të gjakut e propozon kandidatin e pare të
ranguar nga lista nga paragrafi (7) i ketij neni.

Стр. 10 - Бр. 91

(9) Koordinatori për qeliza amë rigjeneruese të gjakut
në afat prej gjashte muajve nga zgjedhja dergon deshmi për
plotesimin e kushteve nga paragrafet (2) pika 8 dhe (3) të
ketij neni.
(10) Nese koordinatori për qeliza amë rigjeneruese të
gjakut nuk i dorezon deshmite nga paragrafi (9) i ketij neni,
i nderpritet mandati me diten e kalimit të gjashte muajve
nga dita e zgjedhjes.
Neni 55-v
Koordinatori për qeliza amë rigjeneruese të gjakut i kryen punet në vijim:
- zbaton aktivitete me qellim të pervetesimit të numrit
sa më të madh të dhuruesve të shendoshe që nuk jane në
lidhje gjaku, në moshe prej 18 deri në 50 vjet me informim
të publikut për mundesine për mjekim me ndihmen e
transplantimit të qelizave,
- udheheq procedura për kerkim të dhuruesve që nuk
jane në lidhje gjaku të qelizave amë rigjeneruese të gjakut
nga gjaku periferik me kerkese të regjistrit të huaj të akredituar apo qendres për transplantim,
- i koordinon pergatitjen, manipulimin, ruajtjen dhe paketimin e qelizave të dedikuara për transplantim për mjekim,
- e koordinon dhe zbaton distribuimin e qelizave amë
rigjeneruese të gjakut të dhuruara te institucioni shendetesor i cili kryen perdorim të qelizave amë rigjeneruese të
gjakut,
- mban evidence të dhurimeve të qelizave amë rigjeneruese të gjakut dhe ndjekje shumevjecare të dhuruesve të
ketij lloji të qelizave,
- mban evidence për çdo lloj të dukurive të padeshiruara serioze dhe reagimeve lidhur me marrjen, analizen, perpunimin, depozitimin dhe distribuimin e qelizave amë rigjeneruese të gjakut,
- e koordinon punen e ekipeve për tipizim, koleksionim
dhe transplantim në procedurat e tipizimit, marrjes, distribuimit dhe perdorimit të qelizave,
- siguron dhe koordinon distribuim dhe shkembim të
qelizave ndermjet institucioneve shendetesore në vend, si
dhe me personat juridike kompetente, organet dhe organizatat jashte vendit me të cilat realizohet bashkepunim,
- eshte pergjegjes për organizimin dhe zbatimin e edukimit të vazhdueshem mjekesor të punetoreve dhe bashkepunetoreve shendetesore, të cilet marrin pjese në procedurat për marrje, distribuim, tipizim të indit dhe perdorim të
qelizave,
- realizon bashkepunim me institucione të autorizuara
shendetesore,
- parashtron raport vjetor për punen te ministri i Shendetesise dhe
- kryen edhe pune tjera në pajtim me kete ligj.
Neni 55-g
(1) Të dhenat nga Regjistri nacional për qeliza u jane të
kapshme personave në vijim:
1) personit që ka dhene pelqim me shkrim për marrje të
qelizave;
2) punetorit të autorizuar shendetesor për kerkimin e të
dhenave që mbahen në Regjistrin unik nacional;
3) koordinatorit për qeliza amë rigjeneruese të gjakut
dhe
4) ministrit të Shendetesise.
Personi nga paragrafi (1) pika 1 e ketij neni, i merr të
dhenat të cilat mbahen për atë person në Regjistrin nacional për qeliza në baze të kerkeses me shkrim, në afat prej
15 ditesh nga dita e parashtrimit të kerkeses. Nese personit
nuk i mundesohet qasja në të dhenat në afatin e parapare,
mund të parashtroje ankese në afat prej tete ditesh nga afati
i parapare për kerkesen me shkrim te Komisioni Shteteror
për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte.
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(2) Ministria e Shendetesise mund t'i shfrytezoje të
dhenat e Regjistrit nacional për qeliza për nevojat e percaktimit të politikes shendetesore në sferen e perdorimit të
qelizave amë rigjeneruese të gjakut nga gjaku periferik,
palca e eshtrave, gjaku i placentes dhe grupi i qelizave për
territorin e Republikes së Maqedonise.
(3) Urdher për kerkim preliminar të dhuruesit kompatibil të qelizave amë rigjeneruese të gjakut në Regjistrin Nacional për qeliza jep Koordinatori për qeliza amë rigjeneruese të gjakut, pas kerkeses paraprake me shkrim nga mjeku
pergjegjes i institucionit shendetesor që kryen perdorim të
qelizave amë rigjeneruese të gjakut.
Neni 55-d
Për kryerjen e puneve, Koordinatorit nacional për
transplantim dhe koordinatorit për qeliza amë rigjeneruese
të gjakut, u paguhet kompensim mujor në lartesi të bazes
për llogaritje të rroges për persona të zgjedhur dhe të emeruar, të percaktuar në pajtim me Ligjin për rroga dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emeruar në
Republiken e Maqedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikes
Socialiste të Maqedonise" numer 36/90 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 38/91, 23/97,
37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10,
97/10, 11/12 dhe 145/12)."
Neni 11
Procedurat për transplantim të organeve dhe indeve të
filluara deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të perfundohen në pajtim me dispozitat e ketij ligji.
Neni 12
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
ketij ligji.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
________
2157.
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 ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД,
ДАНОК НА ДОБИВКА И ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТРАЕН
ВЛОГ ВО ДРУШТВОТО ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ
ВОЗИЛА „ВЕЛЕС“ ДООЕЛ - ВЕЛЕС
Се прогласува Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на
додадена вредност, персонален данок на доход, данок
на добивка и придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 2013 година.
Бр. 07–2592/1
26 јуни 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ДАНОК
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК
НА ДОХОД, ДАНОК НА ДОБИВКА И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ
ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО ДРУШТВОТО ФАБРИКА ЗА
ШИНСКИ ВОЗИЛА „ВЕЛЕС“ ДООЕЛ - ВЕЛЕС
Член 1
Со овој закон се уредува начинот и постапката за
претворање на побарувањата на Република Македонија
по основ на данок на додадена вредност, персонален
данок на доход, данок на добивка и придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, како и камати и споредните даночни давачки во траен влог во Друштвото
Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес.
Член 2
Побарувања на Република Македонија од Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес,
во смисла на овој закон, се побарувања по основ на не
платен данок на додадена вредност, персонален данок
на доход за периодот 2002-2008 година, данок на добивка за периодот 2003-2006 година и придонеси за пензиско и инвалидско осигурување за периодот 20042005 година, како и споредните даночни давачки и камати до денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 3
Споредните даночни давачки кои ќе се трансформираат во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе имаат третман на
признат трошок во даночниот биланс.
Член 4
Висината на главниот долг, каматите и споредните
даночни давачки од главниот долг на Република Македонија од Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес, со записник ја утврдува комисија
составена од претставници на органите на државната
управа кои водат евиденција за утврдување и наплата
на побарувањата и претставници од Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес.
Член 5
Претворањето на побарувањето во траен влог во
Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ
- Велес по однос на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување се врши со уплата на долгуваниот
износ на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија од страна на Владата
на Република Македонија, а за уплатениот износ Владата го презема побарувањето спрема Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес и
истото го претвора во траен влог.
Член 6
Во постапувањето по овој закон соодветно се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва и
Законот за хартии од вредност, со исклучок на одредбите на членот 186 став 3 од Законот за трговските друштва, доколку со овој закон поинаку не е определено.
Постапката за претворање на побарувањата на Република Македонија во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес се врши со зголемување на основната главнина на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес
и упис во Централниот регистар на Република Македонија.
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Член 7
По уписот на зголемената основна главнина на
Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ-Велес, престануваат паричните обврски на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес спрема Министерството за финансии - Управа за
јавни приходи по основ на главен долг и споредни даночни давачки и спрема Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија по основ на главен
долг и камата, согласно со членот 2 од овој закон.
Член 8
Претворањето на побарувањата на Република Македонија во траен влог во Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“ ДООЕЛ - Велес не може да бидe на
штета на побарувањата на трети лица кои тие ги имаат
спрема Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“
ДООЕЛ - Велес.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објaвувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR SHNDERRIMIN E KERKESAVE TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE NË BAZE TË TATIMIT MBI
VLEREN E SHTUAR, TATIMIT PERSONAL MBI
TË ARDHURAT, TATIMIT MBI FITIM DHE KONTRIBUTEVE PËR SIGURIMIN PENSIONAL DHE
INVALIDOR NË DEPOZITE TË PERHERSHME NË
SHOQERINE FABRIKA PËR MJETE NË SHINA
"VELES" SHPKNJP- VELES
Neni 1
Me kete ligj rregullohen menyra dhe procedura për
shnderrimin e kerkesave të Republikes së Maqedonise në
baze të tatimit mbi vleren e shtuar, tatimit personal mbi të
ardhurat, tatimit mbi fitim dhe kontributeve për sigurimin
pensional dhe invalidor në depozite të perhershme në Shoqerine Fabrika për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles.
Neni 2
Kerkesa e Republikes së Maqedonise nga Shoqeria Fabrika për Mjete në shina "Veles" SHPKNJP- Veles, sipas
ketij ligji jane kerkesa në baze të tatimit të papaguar mbi
vleren e shtuar, tatimit personal mbi të ardhurat për periudhen 2002-2008, tatimit mbi fitim për periudhen 2003-2006
dhe kontributeve për sigurimin pensional dhe invalidor për
periudhen 2004-2005, si dhe detyrimeve tatimore dytesore
dhe kamatave deri në diten e hyrjes së ketij ligji në fuqi.
Neni 3
Detyrimet tatimore dytesore që do të transformohen në
depozite të perhershme në Shoqerine Fabrika për Mjete në
Shina "Veles" SHPKNJP- Veles deri në diten e hyrjes së
ketij ligji në fuqi, do të kene trajtim të shpenzimit të pranuar në bilancin tatimor.
Neni 4
Lartesine e borxhit kryesor, kamatave dhe detyrimeve
tatimore dytesore nga borxhi kryesor i Republikes së Maqedonise nga Shoqeria Fabrika për Mjete në Shina "Veles"
SHPKNJP- Veles, me procesverbal e percaktojne komisioni i perbere nga perfaqesuesit e organeve të administrates
shteterore që mbajne evidence për percaktimin dhe arketimin e kerkesave dhe perfaqesuesit e Shoqerise Fabrika për
Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles.
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Neni 5
Shnderrimi i kerkeses në depozite të perhershme në
Shoqerine Fabrika për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJPVeles, lidhur me kontributet për sigurim pensional dhe invalidor, kryhet me pagesen e shumes së borxhit të Shoqerise Fabrika për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles,
në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonise nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, e për shumen paguar Qeveria e ndermerr kerkesen ndaj Shoqerise
Fabrika për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles dhe
të njejten e shnderron në depozite të perhershme.
Neni 6
Në procedure sipas ketij ligji në menyre perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit për shoqeri tregtare dhe Ligjit për
letra me vlere, me perjashtim të dispozitave të nenit 186
paragrafi 3 të Ligjit për shoqeri tregtare, nese me kete ligj
nuk eshte percaktuar ndryshe.
Procedura për shnderrimin e kerkeses së Republikes së
Maqedonise në depozite të perhershme në Shoqerine Fabrika për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles, kryhet
me zmadhimin e kryegjese themelore të Shoqerise Fabrika
për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles dhe regjistrimin në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise.
Neni 7
Pas regjistrimit të kryegjese themelore të zmadhuar të
Shoqerise Fabrika për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJPVeles, shuhen obligimet në para të Shoqerise Fabrika për
Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles ndaj Ministrise
së Financave - Drejtorise për të Hyra Publike në baze të
borxhit kryesor dhe detyrimeve tatimore dytesore edhe
ndaj Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikes së Maqedonise në baze të borxhit kryesor dhe kamates, në pajtim me nenin 2 të ketij ligji.
Neni 8
Shnderrimi i kerkesave të Republikes së Maqedonise në
depozite të perhershme në Shoqerine Fabrika për Mjete në
Shina "Veles" SHPKNJP- Veles, nuk mund të jete në dëm të
kerkesave të personave të trete që ata i kane ndaj Shoqerise
Fabrika për Mjete në Shina "Veles" SHPKNJP- Veles.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
2158.
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
ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 2013 година.
Бр. 07–2593/1
26 јуни 2013 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 ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11,
185/11, 44/12 и 15/13), во членот 7 став (1) по точката 1
се додава нова точка 1-а, која гласи:
„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку
не е осигурен по ниеден друг основ;“.
Член 2
Во членот 10 став (1) по точката 1 се додава нова
точка 1-а, која гласи:
„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку
не е осигурен по ниеден друг основ;“.
Член 3
Во членот 13 став (1) точката 2 се менува и гласи:
„2) самовработеното лице, извршен член на одбор
на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, сами за себе;“.
Член 4
Во членот 14 став (1) по точката 1 се додава нова
точка 1-а, која гласи:
„1-а) месечен надоместок утврден во договорот за
уредување на односите меѓу друштво и извршен член
на одбор на директори, член на управен одбор, односно
управител во трговско друштво, за извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во
трговско друштво;“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Договорот од ставот (1) точка 1-а на овој член
се доставува до Централниот регистар на Република
Македонија кој по службена должност го проследува
до Управата за јавни приходи.“
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за придонеси од задолжително
социјално осигурување.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари
2014 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR KONTRIBUTE NGA SIGURIMI I DETYRUESHEM SOCIAL
Neni 1
Në Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshem
social (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11,
44/12 dhe 15/13), në nenin 7 paragrafi (1) pas pikes 1 shtohet pike e re 1-a, si vijon:
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“1-a) anetari ekzekutiv i Keshillit të Drejtoreve në shoqerine tregtare, anetari i Keshillit Drejtues në shoqerine tregtare, perkatesisht drejtori në shoqerine tregtare nese nuk
eshte i siguruar në asnje baze tjeter;”.
Neni 2
Në nenin 10 paragrafi (1) pas pikes 1 shtohet pike e re
1-a, si vijon:
“1-a) anetari ekzekutiv i Keshillit të Drejtoreve në shoqerine tregtare, anetari i Keshillit Drejtues në shoqerine tregtare, perkatesisht drejtori në shoqerine tregtare nese nuk
eshte i siguruar në asnje baze tjeter;”.
Neni 3
Në nenin 13 paragrafi (1) pika 2 ndryshohet si vijon:
“2) personi i vetepunesuar, anetari ekzekutiv i Keshillit
të Drejtoreve në shoqerine tregtare, anetari i Keshillit Drejtues në shoqerine tregtare, perkatesisht drejtori në shoqerine tregtare, vete për vetveten;”.
Neni 4
Në nenin 14 paragrafi (1) pas pikes 1 shtohet pike e re
1-a, si vijon:
“1-a) kompensimi mujor i percaktuar në marreveshjen
për rregullimin e marredhenieve ndermjet shoqerise dhe
anetarit ekzekutiv të Keshillit të Drejtoreve, anetarit të
Keshillit Drejtues, perkatesisht drejtorit në shoqerine tregtare, për anetarin ekzekutiv të Keshillit të Drejtoreve, anetarin e Keshillit Drejtues në shoqerine tregtare, perkatesisht
drejtorin në shoqerine tregtare;”.
Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:
"(5) Marreveshja nga paragrafi (1) pika 1-a të ketij neni
dorezohet në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise i cili me detyre zyrtare e percjell në Drejtorine e të
Hyrave Publike."
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar
të Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshem social.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”, ndersa do
të filloje të zbatohet nga 1 janari 2014.
__________

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2159.
Врз основа на член 8 од Законот за изменување на
Законот за железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 155/12), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2013 година, го
утврди Пречистениот текст на Законот за железничкиот систем.
Пречистениот текст на Законот за железничкиот систем ги опфаќа: Законот за железничкиот систем
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
48/2010), Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на Ре-
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публика Македонија“ бр. 23/2011), Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.
80/2012), Законот за изменување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/2012) и Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.104/2012 („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/2013) во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.
Бр. 10-2211/2
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател на
Законодавно-правна комисија
на Собранието на Република
Македонија,
Благородна Дулиќ, с.р.

ЗАКОН
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат развојот на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, организацијата на железничкиот систем, начинот и условите
за извршување на железничкиот превоз и видовите
превоз, управувањето, организирањето, заштитата на
железничката инфраструктура и пристапот до железничката инфраструктура, наплата за пристап за користење на железничката инфраструктура, доделувањето
на инфраструктурните капацитети, објавата на мрежа,
основањето на независно и самостојно регулаторно тело, доделувањето и видовите на концесија, финансирањето на железничката инфраструктура и услугите од
јавен интерес во железничкиот превоз на патници.
Член 1-а
Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе
се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот
надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено.
Дефиниции
Член 2
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. "Барател" е железнички превозник и/или меѓународна групација на железнички превозници, кои поседуваат дозвола и сертификат за сигурност за вршење
на јавен железнички превоз, како и други правни субјекти што вршат јавна услуга или имаат комерцијален
интерес за користење на инфраструктурен капацитет и
превозници, шпедитери и оператори на комбиниран
транспорт за извршување на железничка услуга;
2. "Влечно возило" е железничко возило со сопствен погон (дизел локомотиви, електрични локомотиви, парни локомотиви, моторни коли и моторни возила
за посебни намени);
3. "Влечено возило" е железничко возило наменето
за превоз на патници, багаж или стока (патнички, товарни вагони, приколки);
4. "Внатрешен јавен превоз" е превоз што се врши
на територијата на Република Македонија;
5. "Воз" е прописно составена и заквачена низа на
железнички патнички и/или товарни вагони со едно
влечно возило или со повеќе влечни возила со сопствен
погон, само влечно возило со сопствен погон и само
железнички коли;
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6. "Воздушен пружен простор" е простор над пружниот појас во висина од 12 метри, односно 14 метри
при премин на далновод со напон поголем од 220 KV,
сметајќи од горниот раб на шината;
7. "Возен ред" е акт на управителот на инфраструктура со кој се утврдува планираниот сообраќај на возови за јавен превоз на патници и стока во временски
период на важење на возниот ред;
8. "Главни железнички пруги" се пругите што се
распоредени во меѓународната железничка мрежа на
европските пруги или по кои минуваат повеќе од
30.000 воза годишно;
9. "Договор за јавни услуги" e еден или повеќе обврзувачки акти кои ја потврдуваат спогодбата меѓу
надлежен орган и субјектот на кој му се доверува вршење на јавни услуги за јавен патнички превоз. Договорот за јавни услуги може да биде склучен врз основа
на одлука донесена од надлежен орган;
10. "Дозвола за вршење на јавен железнички превоз" е јавна исправа издадена од надлежен орган, со која на правното лице му се признава статусот на железнички превозник кој може да биде ограничен на обезбедување посебни видови услуги;
11. "Дозвола за управување со железничка инфраструктура" е јавна исправа издадена од надлежен орган
со која на правното лице му се доверува управување со
железничка инфраструктура;
12. "Други железнички пруги" се пругите што не се
опфатени во мрежата на главните железнички пруги;
13. "Железнички превозник" е јавно или приватно,
домашно или странско правно лице кое поседува дозвола и сертификат за сигурност за вршење на јавен железнички превоз, каде што главно занимање е давање
на превозни услуги на стока и/или патници по железница под услов превозникот да обезбеди влечно возило; вклучувајќи и превозници кои обезбедуваат само
влеча;
14. "Железнички систем" е систем составен од железнички инфраструктури кои се состојат од железнички пруги, објекти и инсталации на железничкиот систем, како и железничи возила од сите категории и потекло кои се движат по таа инфраструктура;
15. "Железнички превоз" е дејност што опфаќа превоз на патници и/или стока и/или влеча на возови;
16. "Железничка инфраструктура" е единствен техничко-технолошки систем од железнички пруги со горен и долен строј, колосеци, ранжирни станици, објекти на пругите, железнички станици, објектите на електрична влеча на возови, сигнално-сигурносните системи, комуникациските и информационите системи во
железничкиот сообраќај, згради, депоа и други градежни објекти на железничките станици кои се во функција на организирање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на инфраструктурата, земјиштето
кое функционално и припаѓа на пругата, службените
места и објектите;
17. "Железничка пруга" е сувоземна шинска сообраќајница по која сообраќаат железнички возила;
18. " Железничка станица" е службено место на железничка пруга од кое може да се регулира сообраќајот
на спротивни и последователни возови и во кое се врши влегување и излегување на патници, како и натовар
и истовар на стока;
19. "Железнички пружен појас" е земјен појас од
двете страни на и под трупот на пругата определен со
инвестиционо техничка и експропријациона документација, во ширина од по најмалку 1,0 метар од двете
страни, сметано од долниот раб на земјиниот труп на
пругата;
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20. "Железничка мрежа" е целата железничка инфраструктура со која управува управителот на инфраструктурата;
21. "Железничко возило" е возило наменето за движење на сопствени тркала по железнички шини, со или
без влечење. Возилото се состои од еден или повеќе
структурни и функционални потсистеми или делови на
вакви потсистеми;
22. "Заштитен појас на железничка пруга" е земјишен појас од двете страни на пругата, широк по 200
метри, сметајќи од краевите на пружниот појас;
23. "Заситена инфраструктура" е дел од инфраструктурата за која потребата од инфраструктурен капацитет не може целосно да биде задоволена во извесен
временски период, дури и по координацијата со различните баратели за капацитет;
24. "Инфраструктурен капацитет" е вкупен број на
траси на возови што го овозможува управителот на железничка инфраструктура, кои се користат врз основа
на возен ред;
25. "Индустриска железница" е железница со која
правното лице во областа на сообраќајот, индустријата,
рударството, шумарството и во други области на стопанството превезува лица и стока за сопствени потреби;
26. "Индустриски колосек" е железнички колосек
кој се приклучува на железничката инфраструктура и
служи за доставување и отпремање на стока за сопственикот, односно за носителот на правото на користење
на тој колосек;
27. "Јавен превоз" е превоз на патници и/или стока
достапен за секого под еднакви услови, што се врши
врз основа на договор меѓу превозникот и корисникот
на услуги;
28. "Јавен патнички превоз" е превоз на патници од
општ економски интерес, достапен на јавноста на недискриминаторна и договорна основа;
29. "Комбиниран превоз" е превоз во кој учествуваат два или повеќе вида на превоз со цел за давање на
комплетна превозна услуга („од врата до врата");
30. "Координација" е процес со кој управителот на
инфраструктура и барателите се обидуваат да ги разрешат проблемите кои се конфликтни за доделување на
инфраструктурен капацитет;
31. "Крстосница" е сообраќајно место на железничка пруга од кое може да се регулира сообраќајот на
спротивни и последователни возови и во која може да
се врши влегување и излегување на патници;
32. "Маса на возилото по должен метар" е масата на
празно или на натоварено железничко возило, поделена
со должината на возилото во метри, мерена од челото
до челото на незбиените одбивници (одбивни уреди),
односно автоматски спојки искажана во KN по должен
метар;
33. "Манипулативна пруга" е дел од железничката
инфраструктура која служи за превоз на стока по потреба и без утврден возен ред;
34. "Објава на мрежа" е детален приказ на расположливата железничка инфраструктура наменет за баратели што содржи општи правила, рокови, постапки и
критериуми што се однесуваат на наплатата и доделувањето на инфраструктурни капацитети, како и други
информации за условите за пристап до железничката
инфраструктура;
35. "Одобрение за сигурност за управување со железничка инфраструктура" е документ издаден на управител на инфраструктура од Управата за сигурност во
железничкиот систем во согласност со овој закон;
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36. "Одржување на железничка инфраструктура" е
збир од сите дејствија на тековно и инвестиционо одржување на железничката инфраструктура;
37. „Осно оптоварување" е масата на празно или на
натоварено железничко возило поделена со бројот на
оските на возилото изразено во KN;
38. "Орган за сигурност" е Управата за сигурност во
железничкиот систем, како орган во состав на Министерството за транспорт и врски на која и се доверени
задачите поврзани со сигурноста на железницата во
согласност со закон за да се обезбеди унифициран сигурносен режим за специјализирани прекугранични инфраструктури;
39. "Патен премин" е место на вкрстосување на железничката пруга со пат во исто ниво;
40. "Пешачки премин" е место на вкрстување на
железничката пруга со премин за пешаци во исто ниво;
41. "План за засилување на инфраструктурните капацитети" е мерка или серија на мерки со распоред за
олеснување на ограничувачките инфраструктурни капацитети што водат до именување на тој дел на инфраструктурата како заситена инфраструктура;
42. "Превоз за сопствени потреби" е превоз на патници и/или стока што железничките превозници и други правни и физички лица сопственици на железнички
возила го вршат за своите потреби;
43. "Рамковен договор" е договор склучен врз основа на овој и друг закон со кој се регулираат правата и
обврските на барателот и управителот на инфраструктура во однос на инфраструктурните капацитети што
треба да се доделат и надоместокот за пристап до железничката инфраструктура што треба да се наплати во
договорениот временски период подолг од времетраењето на еден годишен возен ред;
44. "Доделување" е распределба на железничките
инфраструктурни капацитети од страна на управителот
на инфраструктура;
45. "Реконструкција на железничка пруга, објект на
пруга, постројка и уреди на пруга" е преправка со која
се менуваат нејзините основни конструктивни и технички карактеристики;
46. "Ремонт на железничка пруга" е комплетна замена на горниот строј на пругата (шини, колосечен
прибор, прагови, свртници, решетање и дополна на засторот), санација на долниот строј и елементи на долен
строј на постојните железнички пруги;
47. "Службено место на пруга" е место од кое може
да се регулира железничкиот сообраќај (железнички
станици, крстосници, сообраќајни отпремишта, товаришта и распатници и стојалишта);
48. "Систем за врски" е збир на телекомуникациски
објекти, односно на технички средства кои меѓусебно
се поврзани така што претставуваат технолошка целина и се користат за пренос, предавање или прием на пораки;
49. "Слободен профил (габарит) на железничка пруга" е ограничен простор во напречен пресек нормален
на средината на колосекот. Оската на слободниот профил стои нормално на правата која го допира горниот
раб на возните шини и поминува низ средината на колосекот, односно на средината на растојанието меѓу
возните шини;
50. "Сертификат за сигурност за вршење на јавен
железнички превоз" е јавна исправа издадена на железнички превозник од Управата за сигурност во железничкиот систем во согласност со овој закон;
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51. "Технички спецификации за интероперабилност" се спецификации со кои е опфатен секој потсистем или дел од потсистем за да ги исполни основните
барања и да обезбеди интероперабилност на железничкиот систем;
52. "Транзит" е поминување низ територијата на Република Македонија што се спроведува без товарање
или растоварање на стока и/или без качување или симнување на патници на територијата на Република Македонија;
53. "Траса" е дел од инфраструктурен капацитет потребен за сообраќај на воз меѓу две места во даден временски период;
54. "Управител на железничка инфраструктура" е
јавно или приватно, домашно или странско правно лице кое е одговорно за поставување, одржување и упрвување на железничката инфраструктура, вклучувајќи
го и регулирањето на железничкиот сообраќај и сопствениот сигурносен систем. Функцијата на управител
на инфраструктура на една мрежа или на дел од мрежа
може да се додели на различни управители;
55. "Меѓународен превоз на патници" е услуга за
вршење на превоз на патници кога возот преминува
најмалку една граница на земја и кога главната цел на
услугата е да се превезат патници меѓу станици лоцирани во различни земји при што возот може да се спои
и/или раздели, а различните делови од дестинацијата
како целина можат да имаат различни појдовни или
крајни дестинации, под услов сите влечени возила да
поминуваат најмалку една граница и
56. "Меѓународен превоз на стока" е услуга за вршење на превоз на стока кога возот преминува најмалку една граница на земја при што возот може да се
спои и/или раздели, а различните делови од дестинација како целина можат да имаат различни појдовни или
крајни дестинации, под услов сите влечени возила да
поминат барем една граница.
II. ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ
Член 3
(1) Железничкиот сообраќај се врши како внатрешен и меѓународен железнички сообраќај, на начин и
под услови утврдени со овој и друг закон.
(2) Меѓународниот железнички сообраќај се врши
во согласност со меѓународните договори кои Република Македонија ги има ратификувано и кон кои пристапила.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛБА
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
1. Независност во управување на железничкиот
систем
Член 4
(1) Железничкиот систем во Република Македонија,
утврден со овој закон, се темели врз начелото на одвојување на железничкиот превоз од железничката инфраструктура.
(2) Железничката инфраструктура како добро од
општ интерес за Републиката е сопственост на Република Македонија и на неа не може да се стекнува право
на сопственост.
(3) Управувањето со изградбата, реконструкцијата,
ремонтот, одржувањето, заштитата на железничката
инфраструктура, организирањето и регулирањето на
железничкиот сообраќај, раководењето со системите за
регулирање и сигурност и доделување на инфрасту-
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ктурните капацитети како дејности од јавен интерес, ги
врши Јавното претпријатие за железничка инфраструктура или друго правно лице на начин и под услови
утврдени со овој закон (во натамошниот текст: управител на инфраструктура).
(4) Управителот на железничката инфраструктура
почитувајќи ги правилата во врска со надоместокот за
користење на железничка инфраструктура и доделување на инфраструктурните капацитети е одговорен за
управување со железничката инфраструктура, администрирање и внатрешна контрола.
(5) Превозот на патници и/или стока во железничкиот сообраќај го врши железнички превозник (во натамошниот текст: превозник) кој е самостоен во своето
работење и поседува сопствен имот и средства.
Член 5
(1) Со цел да се обезбедат ефикасни, соодветни и
квалитетни железнички услуги по конкурентна цена,
превозникот го прилагодува своето работење на условите на пазарот, по најниска можна цена за дадена услуга која е нужна.
(2) Превозникот треба да работи согласно со принципи на трговско работење, согласно со закон.
(3) Превозникот може да врши услуги од јавен интерес во железничкиот превоз на патници врз основа на
склучен договор за вршење на тие услуги со Владата
на Република Македонија или надлежен орган на општините, односно на градот Скопје, за давање на јавна
патничка услуга, согласно со овој закон.
(4) Превозникот е должен секоја година да изработи и донесе бизнис план за работење во кој треба да се
содржани инвестиционите и финансиските програми.
Бизнис планот треба да биде изготвен за да се постигне
финансиска рамнотежа на превозникот, како и други
технички, трговски и финансиски цели. Превозникот е
должен во бизнис планот да ги утврди и методите за
реализација на инвестиционите и финансиските програми.
(5) Врз основа на националната програма за железничка инфраструктура од членот 26 на овој закон и договорите за вршење на услуги од јавен интерес во железничкиот превоз на патници, кои можат да бидат повеќегодишни, како и инвестиционите и финансиските
програми на превозникот при изготвувањето на бизнис
планот, превозникот самостојно:
- ја определува внатрешната организација,
- врши контрола на набавките и пласман на услугите и ги утврдува нивните цени согласно со условите и
потребите на пазарот, како и обврските кои произлегуваат од услугите од јавен интерес во железничкиот
превоз на патници,
- донесува одлуки за бројот на вработени, за имотот, како и за вршењето на сопствените набавки,
- одлучува за своето учество на пазарот, развива нови технологии и нови услуги и усвојува иновативни
техники на раководење и
- одлучува за започнување на вршење на нови дејности и работи што се тесно поврзани со железничкиот
превоз.
(6) Инвестиционите програми на превозникот од
ставот (4) на овој член се изработуваат за период од
три години, а финансиските програми од ставот (4) на
овој член се изработуваат за период од една година.
(7) Програмите од ставот (6) на овој член превозникот ги изготвува според видот на превозот.
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(8) На програмите од ставот (4) на овој член на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје согласност дава Владата на
Република Македонија, а истите се доставуваат на увид
до Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.
2. Поделба во управувањето со железничката
инфраструктура и железничкиот превоз
Член 6
(1) Управителот на инфраструктура:
- 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 овој закон,
- доделува инфраструктурни капацитети, одредува
и наплаќа надоместок за користење на железничката
инфраструктура,
- планира изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура,
- врши изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура,
- презема мерки за заштита од бучава и заштита на
животната средина,
- изработува бизнис план во кој се содржани инвестициони и финансиски програми,
- изработува план за засилување на инфраструктурните капацитети,
- донесува возен ред со кој го утврдува планираниот сообраќај на возови,
- донесува и објавува објава на мрежа и
- врши и други активности што се во функција на
дејноста.
(2) Управителот на инфраструктура при вршење на
дејноста управување со железничка инфраструктура е
должен билансот на успех, како и билансот на состојбата да ги чува и објавува на својата веб страница.
(3) Превозникот при вршењето на железничкииот
превоз е должен билансот на успех, како и билансот на
состојба да ги чува и објавува на својата веб страница.
(4) Доколку на превозникот при вршење на услуги
од јавен интерес во железничкиот превоз на патници,
што му се исплаќаат средствата за вршење на овие услуги, како и на управител на инфраструктура, му се
исплаќаат средствата за вршење на дејноста управување и одржување со железничката инфраструктура од
Буџетот на Република Македонија, превозникот и
управителот на инфраструктура треба да ги книжат и
да ги прикажат одделно на посебна сметка и не смеат
да ги користат за други активности.
Член 7
(1) Управителот на инфраструктура, согласно со националната програма за железничка инфраструктура е
должен секоја година да донесе бизнис план за работење во кој треба да се содржани инвестиционите и финансиските програми. Бизнис планот треба да биде изготвен за да се постигне оптимална и ефикасна употреба и развој на железничката инфраструктура, со што ќе
се обезбеди финансиска рамнотежа на управителот на
инфраструктура, како и да се остварат други технички,
финансиски и услужни цели. Управителот на инфраструктура е должен во бизнис планот да ги утврди и
методите за реализација на инвестиционите и финансиските програми.
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(2) Инвестиционите програми на управителот на
инфраструктура од ставот (1) на овој член се изработуваат за период од три години, а финансиските програми се изработуваат за период од една година.
(3) Програмите од ставот (2) на овој член управителот на инфраструктура ги изготвува според видот на
потребата за изградба, реконструкција, ремонт, одржување, заштита на железничката инфраструктура и организирање и регулирање на железничкиот сообраќај.
(4) На програмите од ставот (1) на овој член на Јавното претпријатие за железничката инфраструктура
Македонски Железници-Скопје согласност дава Владата на Република Македонија, а истите се доставуваат
на увид до Агенцијата за регулирање на железничкиот
сектор.
Член 8
(1) Управителот на инфраструктура наплаќа надоместок за користење на железничката инфраструктура
од превозниците кои ја користат таа инфраструктура.
Управителот на инфраструктура изготвува правила за
одредување на висината на надоместокот за користење
на инфраструктурата.
(2) Надоместокот за користење на железничка инфраструктура, управителот на инфраструктура го определува на недискриминаторски начин за сите превозници, земајќи ги предвид километрите и составот на
возот и други фактори како што се брзината, осното
оптоварување и степенот на користење на инфраструктурата или времето на користење на истата.
3. Подобрување на финансиската состојба на железнички превозник и управител на инфраструктура
во државна сопственост
Член 9
(1) Заради подобрување на финансиската состојба
на превозникот во државна сопственост основачот може да му утврди соодветни механизми со кои ќе се намали задолженоста на превозникот до ниво кое ќе создаде услови за рентабилно финансиско работење и општо подобрување на финансиската состојба, при што
превозникот во државна сопственост не смее да стекне
монополска положба на пазарот.
(2) Првозникот од ставот (1) на овој член е должен
да формира посебна работна единица за отплаќање на
долговите во рамките на сметководствениот сектор. Во
билансот на состојба се евидентираат долговите се додека тие не се отплатат, имајќи ги предвид сите заеми
што превозникот ги зел за финансирање на инвестиции
и за покривање на вишокот оперативни трошоци кои
произлегуваат од дејноста на железничкиот превоз.
(3) Превозникот од ставот (1) на овој член билансот
на успех и билансот на состојба на работењето кое се
однесува на обезбедување на железнички товарни превозни услуги е должен да ги чува и објавува на својата
веб страница.
(4) Превозникот при вршењето на услуги од јавен
интерес во железничкиот превоз на патници, средствата што му се исплатени за вршење на овие услуги мора
да ги книжи и да ги прикаже одделено на посебна сметка и не може да ги користи за други активности поврзани со друг вид на превозни услуги или за друг вид на
работа.
(5) Заради подобрување на финансиската состојба
на управителот на инфраструктура основачот може да
утврди соодветни механизми со кои ќе се намали задолженоста на управителот на инфраструктура до ниво
кое ќе создаде услови за рентабилно финансиско работење и општо подобрување на финансиската состојба.
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(6) Управителот на инфраструктура е должен да
формира посебна работна единица за отплаќање на
долговите во рамките на сметководствениот сектор. Во
билансот на состојба се евидентираат долговите се додека тие не се отплатат, имајќи ги предвид сите заеми
што управителот на инфраструктура ги зел за финансирање на инвестиции и покривање на вишокот оперативни трошоци кои произлегуваат од дејноста на управување со железничка инфраструктура.
(7) Управителот на инфраструктура при вршење на
дејноста управување со инфраструктура е должен средствата што му се исплатени по основ за изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничка
инфраструктура да ги книжи и прикаже одделено на посебна сметка и не може да ги користи за други активности, односно приходите остварени по основ на надоместокот за пристап до инфраструктурата, исто така, ги
книжи и прикажува одделено на посебна сметка.
(8) Управителот на инфраструктура билансот на успех и билансот на состојба за работењето кое се однесува на управувањето со железничката инфраструктура
е должен да ги чува и објавува на својата веб страница.
IV. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ
Член 10
Превозот на патници и/или стока во железничкиот
сообраќај може да се врши како јавен превоз или превоз за сопствени потреби, под услови и на начин утврдени со овој закон.
1. Видови на превоз
Член 11
(1) Железнички превоз може да биде организиран
како:
- меѓународен железнички превоз на патници и/или
на стока,
- внатрешен железнички превоз на патници и/или
стока,
- меѓународен комбиниран превоз на стока и
- внатрешен комбиниран превоз на стока.
(2) Превозот од ставот (1) на овој член се извршува
според пазарни услови и врз основа на договор за превоз, освен ако со овој и друг закон поинаку не е определено.
2. Внатрешен и меѓународен превоз на патници
и стока
Член 12
(1) Внатрешниот и меѓународниот железнички превоз од членот 11 на овој закон може да се врши како јавен железнички превоз на патници и јавен железнички
превоз на стока.
(2) Јавниот железнички превоз на патници може да
се врши како:
- градски превоз - за подрачје на градот,
- приградски превоз - за поширокото подрачје на
градот,
- регионален превоз - за подрачја на повеќе општини и
- меѓународен превоз - за територија на повеќе држави.
(3) Јавниот железнички превоз на стока може да се
врши како:
- регионален превоз - за подрачје на една или повеќе општини и
- меѓународен превоз - за територија на повеќе држави.
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3. Комбиниран превоз на стока
Член 13
(1) Комбиниран превоз на стока се врши со товарна
единица и тоа товарно возило, приколка, полуприколка
со или без влечно возило или контејнер од најмалку 6
метри. На почетокот или на крајот на делницата, товарната единица се товара или растовара во терминал или
РО-РО пристаниште во погодна железничка станица, а
за време на превозот користи пат, железница, внатрешен пловен или поморски пат.
(2) Во случај кога се врши комбиниран превоз на
стока со товарна единица, во транспортната докуметацијата на превозникот ќе се определат и железничките
станици за товарање и растоварање што се однесува на
железничката делница, или пристаништата за товарање
и растоварање во внатрешниот пловен пат што се однесуваат на делницата на внатрешниот пловен пат, или
поморските пристаништа за товарање и растоварање
што се однесува на поморската делница од патот. Овие
податоци се заведуваат пред да се изврши превозот и
се потврдуваат со печат од железничките или пристанишните управи во надлежните железнички станици,
езерски или поморски пристаништа, кога тој дел од патувањето е изведен по железнички, езерски или по поморски пат.
(3) Сите превозници во патниот сообраќај кои вршат комбиниран превоз на стока, на почетни и/или
крајни превозни делници по пат, а кои претставуваат
составен дел од комбинирана превозна мрежа можат,
но не мораат, да вклучуваат преминување на граница
по копно.
4. Превоз за сопствени потреби
Член 14
(1) Превоз за сопствени потреби се врши како превоз на патници и/или стока што управителот на инфраструктура, превозник и други правни и физички лица
сопственици на железнички возила, го вршат за своите
потреби во железничкиот сообраќај.
(2) Превозот за сопствени потреби можат да го вршат правни лица за превоз на предмети и работници за
сопствени потреби на индустриски железници.
V. ДОЗВОЛИ И СЕРТИФИКАТИ НА ПРЕВОЗНИК И
УПРАВИТЕЛ НА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Дозвола за вршење на јавен железнички превоз
Член 15
(1) Јавен превоз на патници и/или стока се врши врз
основа на дозвола за вршење на јавен железнички превоз.
(2) Секое јавно или приватно, домашно или странско правно лице има право да поднесе барање за добивање на дозвола за вршење на јавен превоз, ако е регистриран за таа дејност.
(3) Дозволата за вршење на јавен железнички превоз
(во натамошниот текст: дозвола) на писмено барање на
јавно или приватно, домашно или странско правно лице
ја издава Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор (во натамошниот текст: Агенцијата). За издадените
дозволи Агенцијата води Регистар за издадени дозволи
за вршење на јавен железнички превоз (во натамошниот
текст: Регистарот за издадени дозволи).
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(4) Агенцијата нема да издаде дозвола или да ја
продолжи важноста на дозволата на правното лице од
ставот (2) на овој член, доколку не ги исполнува условите пропишани со овој закон.
(5) На правното лице од ставот (2) на овој член кое
ги исполнува условите од овој закон му се издава дозвола.
(6) Дозволата се издава на македонски и на англиски јазик.
(7) Составен дел на дозволата е и анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност со
кои се гарантира дека барателот е способен да ја надомести евентуалната штета настаната по однос на одговорност во вршењето на дејноста и дека може да гарантира покривање на штета во случај на несреќа во однос
на патниците, багажот, товарот, поштенските пратки,
трети лица и животната средина.
(8) На правното лице од ставот (2) на овој член нема да му се дозволи да врши железнички превозни услуги согласно со овој закон, доколку не му е издадена
дозвола за вршење на јавен железнички превоз.
(9) Покрај дозволата од ставот (1) на овој член превозникот за да има право на пристап на железничка инфраструктура потребно е да има и сертификат за сигурност за вршење на јавен железнички превоз.
(10) За издавање на дозволата од ставот (1) на овој
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја
утврдува Агенцијата со тарифник, врз основа на реалните трошоци потребни за издавање на дозволата. Надоместокот за издавање на дозволата се уплаќа на сметка на Агенцијата и претставува приход на Агенцијата.
(11) Формата и содржината на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата, анексот за финансиско покритие за
одговорност од вршење дејност, формата и содржина
на образецот на дозволата, како и формата, содржината
и начинот на водење на регистарот ги пропишува
Агенцијата.
Член 16
(1) За добивање на дозволата од членот 15 став (1)
на овој закон правното лице мора да ги исполнува
следниве услови:
1) седиштето на правното лице да е на територијата
на Република Македонија;
2) да е регистрирано за вршење на дејност во железничкиот превоз (со или без влеча на возови или само за
влеча на возови);
3) да не е во тек стечајна постапка;
4) одговорното лице или член на органот на управување на правното лице во моментот на добивање на
дозволата не е правосилно осудено за кривично дело во
јавните финансии, платниот промет и стопанството,
кривично дело против општата сигурност на луѓето и
имотот, кривични дела против работните односи вклучувајќи ги и кривичните дела кои се однесуваат на безбедност и здравје при работа, сериозни прекршоци врз
основа на посебни закони кои се применуваат при превоз, избегнување на царински надзор и не плаќање на
царина и други давачки кои се плаќаат во царинската
постапка во случаи кога превозникот бара дозвола за
меѓународен превоз на стока која подлежи на царинска
постапка, додека траат последиците од пресудата или
казната, односно прекршочната санкција;
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5) финансиски да е способен, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални услови на работење, да може да ги исполнува во период од 12 месеци.
Финансиската способност се потврдува врз основа на
годишните пресметки на превозникот или во случај кога барателот не е во можност да презентира годишни
пресметки задолжително доставува податоци за:
- капитал со кој располага вклучувајќи го и салдото
во банките, како и одредби за гарантирано пречекорување и заеми,
- средствата и активата кои се на располагање како
гаранција,
- обртен капитал,
- релевантни трошоци, што подразбира трошоци
што се направени за купувување, односно за исплата
на сметки за набавка или закуп на железнички возила,
земјиште, згради, инсталации и трошоци за одржување
на железнички возила и
- платени даноци согласно со закон.
6) да има вработено стручни работници кои можат
да обезбедат висок степен на сигурен превоз, односно
раководни лица кои поседуваат знаење и/или искуство
неопходно да вршат сигурна и одговорна оперативна
контрола и надзор над активностите кои се предвидуваат со дозволата и
7) да е осигуран во осигурително друштво и да приложи полиса за осигурување на минимален осигурителен износ од 500.000 евра во денарска противредност
според девизниот курс на Народна Банка на Република
Македонија за покривање на штета настаната по однос
на одговорност во вршењето на дејноста во согласност
со националното и меѓународното право и да достави
писмена изјава со која гарантира покривање на штета
во случај на несреќа во однос на патниците, багажот,
товарот, поштенските пратки, трети лица и околината
во согласност со закон и други прописи и со меѓународни договори кои ја обврзуваат Република Македонија.
(2) Правното лице ќе се смета дека не е финансиски
способно доколку ги нема намирено обврските по основ на данок и по основ на придонеси на вработени,
најмалку за последните три месеци.
(3) Агенцијата може да бара поднесување на ревизорски извештаи и соодветни документи од банка депонент на правното лице кои ќе ја потврдат фактичката
финансиска способност на барателот на дозволата.
Важност на дозвола
Член 17
(1) Дозволата е важечка додека превозникот ги исполнува условите утврдени во членот 16 став (1) од
овој закон.
(2) Агенцијата врши контрола на превозникот дали
ги исполнува условите од членот 16 став (1) на овој закон и тоа најмалку на секои пет години од денот на издавањето на дозволата.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член Агенцијата може во секое време, доколку се посомнева дека
превозникот не ги исполнува условите од членот 16
став (1) на овој закон, да провери дали превозникот ги
исполнува условите за нејзиното поседување.
(4) Доколку Агенцијата утврди дека превозникот не
ги исполнува условите пропишани со членот 16 став
(1) на овој закон му ја одзема дозволата, освен за неисполнување на условот од членот 16 став (1) точка 5 на
овој закон.

(5) Во случај на сомнение дека превозникот, кој
има дозвола од надлежен орган или тело на друга држава, не ги исполнува условите за вршење на дејноста
за која ја добил дозволата, Агенцијата веднаш ќе го извести надлежниот орган или тело на другата држава кој
ја издал дозволата.
(6) Во случај кога Агенцијата ќе утврди дека не е
исполнет условот од членот 16 став (1) точка 5 на овој
закон, може на превозникот да му дозволи да продолжи да врши превоз, под услов да не е загрозена сигурноста, додека превозникот не се реорганизира најмногу
за период од шест месеци од денот кога е утврдено дека превозникот не го исполнува тој услов. Доколку
превозникот во рокот од шест месеци не го исполни
овој услов, Агенцијата му ја одзема дозволата.
(7) Ако превозникот не почнал со вршење на дејноста во рок од шест месеци по добивањето на дозволата,
или ако прекинал со вршење на дејноста за период подолг од шест месеци, Агенцијата му ја одзема дозволата.
(8) На писмено барање на превозникот, Агенцијата
може да одобри прекин на вршење на дејноста за период не подолг од шест месеци, ако тоа е неопходно поради околностите и спецификите на превозот кој го извршува превозникот.
(9) Во случај на статусни измени на превозникот,
истиот во рок од седум дена поднесува барање до
Агенцијата за издавање на нова дозвола.
(10) Кога превозникот има намера значително да ги
промени или прошири своите дејности, поднесува барање до Агенцијата за издавање на нова дозвола.
(11) На превозник за кој е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација, Агенцијата нема
да му дозволи да врши превоз согласно со издадената
дозвола, доколу утврди дека нема реални можности и
докази за финансиско консолидирање во разумен временски рок.
(12) Агенцијата ќе издаде дозвола на превозникот
по поднесено писмено барање за издавање на дозвола
што е можно во пократот рок, но не повеќе од три месеци по доставувањето на сите релевантни податоци, а
доколку барањето се одбива Агенцијата донесува решение во кое се наведуваат причините за одбивањето.
(13) Против решението донесено од Агенцијата може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република
Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на
решението.
Член 18
(1) На територијата на Република Македонија се
признаваат дозволите издадени на превозници од надлежни органи на други држави во согласност со законодавството на Европската унија.
(2) Превозниците од ставот (1) на овој член, покрај
дозволата за вршење јавен железнички превоз, се
должни до Агенцијата да достават полиса за осигурување за одговорност од вршење дејност валидна за територијата на Република Македонија.
(3) Документите од ставот (2) на овој член, превозниците се должни да ги достават до Агенцијата во копија заверена на нотар.
(4) Агенцијата за поднесените документи од ставот
(2) на овој член издава потврда.
(5) Агенцијата за превозниците од ставот (1) на овој
член кои ги доставиле документите од ставот (2) на
овој член води Регистар на дозволи за вршење јавен
железнички превоз издадени од надлежни органи на
земји членки на Европската Унија.
(6) Формата и содржината на регистарот од ставот
(5) на овој член го пропишува Агенцијата.
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(7) Превозниците се должни да ги почитуваат договорите кои се во сила во меѓународниот железнички
превоз кога вршат превоз во друга земја, како и да ги
почитуваат соодветните царински и даночни прописи
кои се во сила во земјите каде што вршат железнички
превоз.
2. Сертификат за сигурност за вршење на јавен
железнички превоз
Член 19
(1) Превозник за да има пристап до железничка инфраструктура, покрај дозволата за вршење на јавен железнички превоз, мора да има сертификат за сигурност
за вршење на јавен железнички превоз (во натамошниот текст: сертификат за сигурност), согласно со овој закон. Сертификатот за сигурност може да важи за целата железничка мрежа на Република Македонија или само за одреден нејзин дел.
(2) Со сертификатот за сигурност се обезбедува дека превозникот има утврдено свој систем за сигурносно управување и дека ги исполнува барањата утврдени
во техничките спецификации за интероперабилност и
во националните сигурносни правила за да ги контролира ризиците и сигурно да работи на мрежата.
(3) Сертификатот за сигурност на писмено барање
на превозник пополнето согласно со упатство за пополнување на барањето го издава Управата за сигурност
во железничкиот систем (во натамошниот текст: Управата). За издадените сертификати Управата води Регистар за издадени сертификати за сигурност (во натамоеиотн текст: Регистар на сертификати за сигурност).
(4) Сертификатот за сигурност се состои од:
- дел А - со кој се потврдува прифаќањето на системот за сигурносно управување на превозникот, пропишан согласно со закон и
- дел Б - со кој се потврдува прифаќањето на националните прописи за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветната
мрежа. Условите може да вклучат примена на технички спецификации за интероперабилност, национални
сигурносни правила, вклучувајќи ги и правилата за
функционирање на мрежата, прифаќање на сертификати за персоналот и потврда за пуштање во употреба на
железничко возило што го користи превозникот.
(5) Управата на превозникот ќе му издаде сертификат за сигурност за соодветна утврдена мрежа по доставување на следнава документација за:
- примена на техничките спецификации за целосна
интероперабилност или за дел или делови за интеропарабилност и каде што е релевантно, за националните
сигурносни правила и други правила што се применуваат во работењето, за персоналот, за железничките возила и дека работењето е во согласност со системот за
сигурносно управување,
- различните категории на персоналот кој е вработен на неопределено или определено време, како и евиденција на персоналот за тоа дека ги познава условите
од техничките спецификации за интероперабилност
или националните правила што се однесуваат на сигурноста, а за кои поседуваат уредни сертификати и
- различните видови железнички возила што ги користи во превозот дека ги исполнуваат условите од
техничките спецификации за интероперабилност или
националните правила што се однесуваат на сигурност
во железничкиот сообраќај, а за кои поседува потврди.
(6) На превозник кој ги исполнува условите од ставот (5) на овој член Управата му издава сертификат за
сигурност согласно со ставот (4) од овој член.
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(7) Во сертификатот за сигурност издаден согласно
со ставот (4) од овој член мора да се наведат видот и
обемот на извршување на железничките операции. Делот од сертификатот за сигурност издаден согласно со
ставот (4) алинеја 1 на овој член е за истоветни железнички транспортни операции.
(8) На територијата на Република Македонија се
признава делот од сертификатот издаден на превозник
согласно со ставот (4) алинеја 1 од овој член од надлежен орган на друга држава во согласност со законодавството на Европската унија.
(9) Управата на странски превозник кој планира да
работи дополнителни услуги за превоз на територијата
на Република Македонија му издадава сертификат за
сигурност согласно со ставот (4) алинеја 2 од овој член.
(10) Сертификатот за сигурност се издава за период
од пет години со можност за обновување со поднесување на барање од страна на превозник во рок од 30 дена
пред истекот на рокот за кој е издаден. Податоците во
сертификатот за сигурност треба да се ажурираат целосно или делумно секогаш кога видот или обемот на
работењето се значително изменети.
(11) Превозник кој има сертификат за сигурност
веднаш ја известува Управата за сите значајни измени
во условите на соодветниот дел од сертификатот за сигурност. Превозникот ја известува Управата секогаш
кога се користат услуги на нови категории персонал
или нови видови на железнички возила.
(12) Управата може да побара да се ревидира соодветниот дел од сертификатот за сигурност, доколку настанат суштински измени во прописите за сигурност во
железничкиот систем.
(13) Ако Управата констатира дека превозник кој
има сертификат за сигурност веќе не ги исполнува условите од сертификатот за сигурност што го има издадено, го одзема сертификатот за сигурност дел А и/или
сертификатот за сигурност дел Б, образложувајќи ги
причините за својата одлука. Управата која го има одземено делот Б од сертификат за сигурност издаден во
согласност со ставот (9) на овој член, веднаш го известува органот за сигурност што го издал сертификатот
за сигурност за својата одлука.
(14) Управата го одзема сертификатот за сигурност
доколку е очигледно дека превозникот кој има сертификат за сигурност не го употребил согласно со намената во годината по издавањето.
(15) Управата во рок од еден месец ја известува
Европската агенција за железница за издадени, обновени, изменети или одземени сертификати за сигурност
од ставот (4) алинеја 1 на овој член, при што го наведува името и адресата на превозникот, датумот на издавање, опсегот на работа и важноста на сертификатот за
сигурност и, во случај на одземање, ги наведува причините за одземањето.
(16) Формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на Регистарот од ставот (3) на овој член ги
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
Член 20
(1) Правните лица кои вршат превоз за сопствени
потреби треба да имаат дозвола за вршење на превоз за
сопствени потреби и сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби.
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(2) Условите и начинот на издавањето на дозволата
од ставот (1) на овој член се утврдени со членовите 16,
17 и 18 од овој закон.
(3) Условите и начинот на издавањето на сертификатот од ставот (1) на овој член се утврдени со член 19
од овој закон.
(4) За издавање на дозволата од ставот (1) на овој
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја
утврдува Агенцијата со тарифник, врз основа на реалните трошоци потребни за издавање на дозволата. Надоместокот за издавање на дозволата се уплаќа на сметка на Агенцијата и е приход на Агенцијата.
(5) За издавање на сертификатот од ставот (1) на
овој член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја утврдува Управата за сигурност со тарифник, врз
основа на реалните трошоци потребни за издавање на
сертификатот, на кој согласност дава министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
(6) Формата и содржината на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби, анексот за финансиско покритие за одговорност
од вршење дејност, формата и содржина на образецот
на дозволата, како и формата, содржината и начинот на
водење на регистарот ги пропишува Агенцијата.
(7) Формата и содржината на барањето и упатството за полнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на регистерот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
3. Дозвола за управување со железничка
инфраструктура
Член 21
(1) За управување со железничката инфраструктура,
управителот на инфраструктура, мора да има дозвола
за управување со железничка инфраструктура и одобрение за сигурност за управување со железничката
инфраструктура.
(2) Дозволата за управување со железничка инфраструктура (во натамошниот текст: дозвола за управување) на писмено барање на јавно или приватно, домашно или странско правно лице ја издава Агенцијата. За
издадените дозволи за управување Агенцијата води Регистар за издадени дозволи за управување со железничка инфраструктура.
(3) За добивање на дозвола за управување, управителот на инфраструктура мора да ги исполнува следниве услови:
1) седиштето на правното лице мора да е на територијата на Република Македонија;
2) да е регистрирано за вршење на дејноста од членот 6 став (1) на овој закон;
3) да не е во тек стечајна постапка;
4) одговорното лице или член на органот на управување на правното лице во моментот на добивање на
дозволата не е правосилно осудено за кривично дело во
јавните финансии, платниот промет и стопанството,
кривично дело против општата сигурност на луѓето и
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имотот, кривични дела против работните односи, избегнување на царински надзор и не плаќање на царина
или да не му е изречена прекршочна санкција забрана
за вршење на дејност во траење од една или повеќе години;
5) финансиски да е способен, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални услови на работење да може да ги исполнува во период од 12 месеци и
6) да е осигуран во осигурително друштво и да приложи полиса за осигурување на минимален осигурителен износ од 500.000 евра во денарска противредност
според девизниот курс на Народна Банка на Република
Македонија и писмена изјава со која гарантира покривање на штета настаната по однос на одговорност во
вршењето на неговата дејноста во согласност со закон
и други прописи, како и меѓународни договори кои ја
обврзуваат Република Македонија.
(4) Агенцијата ќе издаде дозвола на управителот на
железничката инфраструктура по поднесено писмено
барање за издавање на дозвола што е можно во пократот рок, но не повеќе од три месеци по доставувањето
на сите релевантни податоци, а доколку барањето се
одбива Агенцијата донесува решение во кое се наведуваат причините за одбивањето.
(5) Против решението донесено од Агенцијата може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република
Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на
решението.
(6) Составен дел на дозволата е и анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност со
кое се гарантира дека барателот е способен да ја надомести евентуалната штета настаната по однос на одговорност во вршењето на дејноста.
(7) Дозволата се издава на македонски и на англиски јазик.
(8) За издавање на дозволата од ставот (2) на овој
член се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја
утврдува Агенцијата со тарифник врз основа на реалните трошоци потребни за издавање на дозволата. Надоместокот за издавање на дозволата се уплаќа на сметка на Агенцијата и е приход на Агенцијата.
(9) Формата и содржината на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата, анексот за финансиско покритие за
одговорност од вршење дејност, формата и содржина
на образецот на дозволата, како и формата, содржината
и начинот на водење на регистарот ги пропишува
Агенцијата.
4. Одобрение за сигурност за управување
со железничка инфраструктура
Член 22
(1) Управител на инфраструктура за да може да
управува со железничка инфраструктура, покрај дозволата од членот 21 на овој закон, мора да има и одобрение за сигурност. Одобрението за сигурност на писмено барање пополнето согласно со упатство за пополнување на барањето го издава Управата. Управата води
Регистар за издадени одобренија за сигурност за управување со железничката инфраструктура.
(2) Одобрението од став (1) на овој член се издава
на македонски и на англиски јазик.
(3) Одобрението од ставот (1) на овој член се состои од:
- прифаќање на системот за сигурносно управување
на управителот на инфраструктура согласно со закон и
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- прифаќање на прописите на управителот на инфраструктура за исполнување на сигурносните специфични услови потребни за проектирање, одржување и
работење на железничката инфраструктура вклучувајќи ги и, таму каде што е соодветно, одржувањето и регулирањето со системот за сообраќајна контрола и сигнализација.
(4) Одобрението од ставот (1) на овој член се издава
за период од пет години со можност за обновување со
поднесување на барање од страна на управителот на
инфраструктура во рок од 30 дена пред истекот на рокот за кој е издадено. Податоците во истото се ажурираат, целосно или делумно, при суштински измени на
инфраструктурата, сигнализацијата или на енергетското напојување или на принципите на работењето или
одржувањето. Управителот на инфраструктура кој го
има одобрението од ставот (1) на овој член веднаш ја
известува Управата за сите такви измени.
(5) Управата може да побара одобрението од ставот
(1) на овој член да се ревидира доколку се направени
измени во прописите за сигурност во железничкиот систем.
(6) Ако Управата констатира дека управителот на
инфраструктура не се придржува на одобрението од
ставот (1) на овој член го одзема одобрението, образложувајќи ги причините за тоа.
(7) Управата во рок од еден месец ја известува
Европската агенција за железница за одобренијата за сигурност што се издадени, обновени, изменети или одземени, при што го наведува името и адресата на управителот на инфраструктура, датумот на издавање, опсегот
на работа и важноста на одобрението за сигурност, а во
случај на одземање ги наведува причините за тоа.
(8) Формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на одобрението за сигурност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на образецот на
одобрението за сигурност за управување со железничка
инфраструктура, како и формата и содржината на Регистарот на одобрувања за сигурност од ставот (1) на
овој член ги пропишува министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
5. Потребни барања поврзани со издавање на сертификат за сигурност за вршење на јавен железнички
превози одобренија за сигурност за управување со
железничка инфраструктура
Член 23
(1) По поднесените барања за издавање на сертификат за сигурност или одобрение за сигурност, Управата
одлучува без одлагање и во рок не подолг од четири
месеци по доставените потребни информации и дополнително побараните информации. Доколку од подносителот на барањето се бара да достави дополнителни информации, тие информации е должен да ги достави
веднаш.
(2) За да се овозможи регистрирање на нови превозници, како и превозници од други земји да поднесат
барања за добивање на сертификат за сигурност, Управата дава детални упатства за тоа како да се добие сертификат за сигурност во кои се наведени сите потребни
услови согласно со членот 19 став (5) од овој закон и
на подносителот на барањето му ги става на располагање јавно сите релевантни документи потребни за издавање на сертификатот за сигурност.
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(3) Посебни упатства им се даваат на превозниците
кои поднесуваат барање за сертификат за сигурност за
услуги на одреден ограничен дел од железничката инфраструктура, посебно наведувајќи ги правилата што
важат за тој конкретен дел.
(4) Упатствата за поднесување барање во кои се
опишани и објаснети условите за издавање на сертификатите за сигурност и во кои се наведени документите
што треба да се достават се ставаат на располагање
бесплатно на подносителите на барање. Странски превозник барањето за издавање на сертификат за сигурност покрај на македонски јазик го поднесува и на англиски јазик до Управата.
VI. ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Член 24
(1) Железничката инфраструктура ги опфаќа железничките пруги со горен и долен строј, железничките станици, колосеци и ранжирни станици, објектите, постројките и уредите на пругите, системи за електрификација,
сигнално-сигурносни системи, телекомуникациски и информативни системи во железничкиот сообраќај, зградите, депоата и другите градежни објекти на железничките
станици кои се во функција на организирање, регулирање на железничкиот сообраќај и одржување на инфраструктурата, земјиштето кое функционално припаѓа на и
под пругата и објектите во железничкиот пружен појас,
како и воздушниот простор над пругата во висина од 12
м, односно 14 м над горниот раб на шината кај далноводи со напон преку 220 KV.
(2) Составните делови на железничката инфраструктура од ставот (1) на овој член се утврдени со Законот
за интероперабилност во железничкиот систем.
1. Должности и права на управителот
на железничка инфраструктура
Член 25
(1) Управителот на инфраструктура е должен да
обезбеди постојан, непрекинат и квалитетен пристап на
железничката инфраструктура и другите средства за
работа во железничкиот сообраќај, како и организирање и регулирање на сигурен железнички сообраќај.
(2) Управителот на инфраструктура, при вршење на
дејноста е должен да се грижи за заштита на животната
средина и природата во согласност со закон.
(3) Управителот на инфраструктура е одговорен за
штетата направена на корисниците на превозот, железнички превозници и на другите правни и физички лица
заради неизвршување на обврските, според прописите
за надоместок на штета.
(4) Поради нерентабилност на дел од железничката
инфраструктура управителот на инфраструктурата, може да предложи прекин на пристапот до железничката
инфраструктура или на дел од железничката инфраструктура до министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
(5) Согласност за прекинот на пристапот од ставот
(4) на овој член дава Владата на Република Македонија
на образложен предлог од министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
(6) Управителот на инфраструктура е должен да ги
извести превозниците за прекин на пристапот од ставот
(4) на овој член најдоцна шест месеци пред датумот
предвиден за прекин на превозот.
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2. Планирање, изградба, реконструкција, ремонт,
одржување и заштита на железничка
инфраструктура
Член 26
(1) Изградбата, реконструкцијата, ремонтот и одржувањето на постојаната или нова железничка инфраструктура се утврдуваат со национална програма за железничка инфраструктура која се донесува за период од три
години (во натамошниот текст: национална програма).
(2) Националната програма од ставот (1) на овој
член ја донесува Собранието на Република Македонија
на предлог на Владата на Република Македонија по донесување на фискалната стратегија на Република Македонија.
(3) Со националната програма се утврдуваат динамиката на реализација, како и висината и изворите на
финансиските средства за изградба, реконструкција,
ремонт и одржување на железничката инфраструктура.
(4) Врз основа на националната програма управителот на инфраструктура изготвува годишна програма за
финансирање на железничката инфраструктура која
мора да биде временски усогласена со роковите за
изработка и донесување на Буџетот на Република Македонија. На утврдувањето на висината на буџетското
финансирање на годишната програма, соодветно се
применуваат прописите кои се однесуваат на изготвувањето на годишниот буџет на Република Македонија.
(5) Годишната програма од ставот (4) на овој член
на предлог на управителот на инфраструктура ја донесува Владата на Република Македонија.
(6) За реализација на годишната програма од ставот
(4) на овој член управителот на инфраструктура, преку
органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, доставува извештај до
Владата на Република Македонија во првиот квартал
од наредната година.
Член 27
(1) Под изградба на железничката инфраструктура,
во смисла на овој закон, се смета изградба на нова железничка пруга на нова траса, како и изградба на електрокомуникациски, сигнално-сигурносни, електровлечни, електроенергетски и други постројки и уреди,
згради и објекти на нова пруга и на постојните пруги.
(2) Одредбите од овој закон со кои се уредува изградбата на железничката инфраструктура се применуваат и на реконструкцијата на железничката инфраструктура.
(3) Железничката инфраструктура се проектира,
гради, реконструира, ремонтира, опремува и одржува
така што да одговара на својата намена, потребите за
сигурноста на сообраќајот и заштитата на животната
средина и природата, во согласност со овој закон и
другите прописи, како и утврдената превозна и пропусна моќ на железничката пруга, брзината на возовите,
осното оптоварување и масата на товарните возила по
должен метар.
(4) Железничките пруги што служат за меѓународен
железнички сообраќај мора да ги исполнуваат условите
утврдени со меѓународните договори кои ја обврзуваат
Република Македонија.
Член 28
(1) Железничката инфраструктура се проектира и
гради врз основа на условите утврдени со овој закон,
поблиските прописи донесени врз основа на овој закон,
како и нормативите и стандардите кои се однесуваат на
железничката инфраструктура.
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(2) Нормативите и стандардите од ставот (1) на овој
член за секој составен дел на железничката инфраструктура утврдена во членот 24 од овој закон ги пропишува
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
Член 28-а
(1) Изработка на проектната документација за изградба на железничка инфраструктура, покрај Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура може да
врши и друг инвеститор, по добиено позитивно мислење од Јавното претпријатие за железничка инфраструктура, кој по изработката три примероци од ревидираната проектна документација ја доставува до Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура.
(2) Изградбата на железничка инфраструктура може
да ја врши покрај Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура и друг инвеститор по добиена согласност од Јавното претпријатие за железничка инфраструктура. По изградбата, железничката инфраструктура се запишува во сопственост на Република Македонија.
(3) Начинот, постапката и условите врз основа на
кои Јавното претпријатие за железничка инфраструктура ја дава согласноста од ставовите (1) и (2) на овој
член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.
3. Железничка пруга
Член 29
(1) Железничката пруга ја сочинуваат горниот и
долниот строј на пругата со објектите на пругата (мостови, тунели, пропусти, потпорни ѕидови и друго),
опремата на пругата, пружниот појас на пругата и воздушниот простор над пругата.
(2) Железничките пруги, според намената и обемот
на сообраќајот, стопанското значење или значењето
што го имаат за внатрешниот и меѓународниот сообраќај, се делат на главни железнички пруги и други железнички пруги.
(3) Владата на Република Македонија на предлог на
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура ја утврдува мрежата на главни железнички пруги и
другите железнички пруги, нивната класификација, како и ознаките.
(4) Управителот на инфраструктура, превозникот и
правните лица кои вршат превоз за сопствени потреби
се должни за железничките пруги и постројките, објектите и уредите на пругата да водат евиденција и други
технички податоци што се од значење за сигурноста на
железничкиот сообраќај.
(5) Начинот на водење на евиденцијата од ставот
(4) на овој член го пропишува министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на железничкиот сообраќај и
железничката инфраструктура.
Член 30
(1) Железничка пруга се проектира, гради, реконструира, се врши ремонт и се одржува, согласно основни
барања, кои може да се општи и специфични барања.
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(2) Основните барања од ставот (1) на овој член се
утврдени со Законот за интероперабилност во железничкиот систем.
Член 31
(1) При изградба или реконструкција на железничка
пруга, инвеститорот е должен на свој трошок да ги измести инсталациите (цевководи, водоводи, електрични
телефонски и телеграфски воздушни линии, подземни
кабли и други слични инсталации и уреди), односно да
ги прилагоди кон настанатите промени.
(2) Инвеститорот е должен во рок од 60 дена пред
денот на започнување на работите да ги извести имателите на инсталации.
(3) Инвеститорот е должен да му овозможи на имателот на инсталации увид во документацијата потребна
за изместување на инсталациите.
Член 32
(1) По целосна или делумна изградба или реконструкција на железничките пруги и постројките, објектите и уредите на пругата во целост и во фаза во која
можат да се вклучат во сообраќај се врши технички
преглед со кој се утврдува дали ги исполнуваат пропишаните услови, техничките нормативи и другите услови што мора да ги исполнуваат во поглед на техничкотехнолошкото единство во железничкиот сообраќај.
(2) Техничкиот преглед од ставот (1) на овој член се
врши на начин пропишан со Законот за градење.
(3) Железничките пруги и постројки, објектите и
уредите на пругите можат да се предадат во употреба
врз основа на одобрение за употреба издадено од министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
Член 33
(1) Изведување на работите на ремонт на железничка пруга се врши врз основа на техничка документација при што треба да се обезбеди ремонт на железничка
пруга најмалку на ниво на стандарди и нормативи со
кои истата е проектирана и што подразбира комплетна
замена на горниот строј на пругата (шини, колосечен
прибор, прагови, свртници, решетање и дополна на засторот), санација на долниот строј и елементи на долниот строј на постојните железнички пруги согласно со
овој и друг закон.
(2) Согласност на техничката документација за изведување на ремонт на железничката пруга дава правно
лице со лиценца за ревизија на проектна документација
согласно со Законот за градење.
(3) Начинот и динамиката на ремонтот на железничка пруга ги определува управителот на инфраструктура.
(4) Техничкиот преглед на изведените работи при
ремонт на железничка пруга го врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
(5) Изведените работи на ремонтот на железничка
пруга можат да се предадат во употреба само врз основа на одобрение издадено од министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на железничкиот сообраќај и
железничката инфраструктура.
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Член 34
Меѓусебното вкрстување на железничките пруги и
вкрстосувањето на железничката пруга со друг вид на
пруга (пруга на индустриска железница, индустриски
колосек, трамвајска пруга и слично), по правило треба
да биде на различни нивоа, освен ако со одвојувањето
на нивото се покаже како неекономично и ако со тоа не
се нарушува сигурноста на железничкиот сообраќај.
Член 35
Ако до вкрстување на железничка пруга и јавен пат,
односно некатегоризиран пат, дојде поради изградба на
нова железничка пруга или по барање на општината,
односно градот Скопје или друго правно лице, трошоците за изградба за надвозници, подвозници, односно
патен премин, трошоците за поставување на уредите и
направите и другите трошоци за обезбедување на сигурен и непречен сообраќај на патниот премин ги сноси
инвеститорот на новиот објект.
Член 36
(1) Ако дел од железничката пруга треба да се измести заради градење на друг објект (јавен пат, аеродром,
хидроакумулација, енергетски објекти, рудник и слично), делот на железничката пруга кој се изместува мора
да биде изграден со елементи кои одговараат на таа категорија на железничка пруга без оглед на стварната состојба во која се наоѓала во моментот на изместување.
(2) Трошоците за изместувањето на делот од железничката пруга од ставот (1) на овој член ги сноси инвеститорот на објектот заради чија изградба се врши изместување на железничката пруга.
Член 37
(1) Друга железничка пруга се приклучува на железничка пруга само во станица, а по исклучок и на
отворена пруга под услов да се спроведат мерките за
сигурност на сообраќајот утврдени со овој и друг закон.
(2) Ако железничката пруга се приклучува на отворена главна пруга, одвојната свртница мора да биде изведена со заштитен колосек и обезбедена со сигнали и
со претсигнали. Сигналите мора да бидат зависни од
положбата на свртницата која се контролира од соседното поседнато службено место на железничката пруга
или од централно место за регулирање на сообраќајот.
(3) Одвојната свртница од ставот (2) на овој член
мора да биде поседната од страна на железнички работник, ако нејзината положба не се контролира од соседното поседнато службено место на железничката
пруга или од централно место за регулирање на сообраќајот.
Член 38
Заеднички мост за железничка пруга и јавен пат може да се гради на исти столбови или со заедничка конструкција под услов железничката пруга и коловозот
на патот да се одвоени со сигурносна ограда.
Член 39
(1) Пат не може да се гради во железнички пружен
појас (во натамошниот текст: пружен појас).
(2) Во пружниот појас може да се градат само железнички објекти и постројки.
(3) Растојанието меѓу железничката пруга и патот
не смее да биде помало од осум метри од оската на
најблискиот колосек до најблиската точка на горниот
строј на патот.
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(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, на ридски и тешки терени, во клисури и на други слични конфигурации на терен и во населени места, растојанието
меѓу железничката пруга и патот кој нема својство на
автопат може да биде помало од 8 метри, под услов да
не се допираат слободните профили и меѓу нив да можат да се постават сигнално-сигурносни уреди, електрокомуникациски уреди, стабилни постројки на електровлеча и други уреди неопходни за сигурно одвивање на сообраќајот и нивелетата на железничката пруга
да биде 1 метар над нивелетата на патот.
(5) Ако постојниот пат не ги исполнува условите од
ставот (4) на овој член на патот мора да се постават сигурносни огради во согласност со закон.
(6) Сигурносната ограда од ставот (5) на овој член
ја поставува и одржува правно лице овластено за одржување и заштита на патиштата.
Член 40
(1) Во пружниот појас не можат да се садат дрвја,
да се градат згради и други објекти освен објекти што
му служат на управителот на инфраструктура.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член со согласност на управителот на инфраструктура можат да се
градат објекти и постројки на други правни лица што
служат за товарање и истоварање на стока за превоз во
железничкиот сообраќај, на начин определен од управителот на инфраструктура.
Член 41
Во пружниот појас можат да се поставуваат цевководи, електрични и други воздушни водови и подземни
кабли и други слични инсталации, само со согласност
на управителот на инфраструктура, како и да се вкрстуваат со железничка пруга или да се изведуваат паралелно со пругата, ако со нивното поставување и работење не се загрозува сигурноста и безбедноста при извршување на железничкиот сообраќај.
Член 42
(1) Правните лица кои градат или реконструираат
железнички пруги и постројки, во проектите за градба
или реконструкција на железничките пруги и постројки
се должни да предвидат решенија за сигурно одвивање
на железничкиот сообраќај.
(2) Правните лица кои вршат одржување, односно ремонт на железничките пруги се должни тоа да го вршат на
начин што овозможува сигурен железнички сообраќај.
(3) Правните лица се должни по завршувањето на
работите од ставовите (1) и (2) на овој член да ги отстранат од пругата и пружниот појас остатоците од материјалот, средствата за работа, знаците за предупредување и другите предмети заради одвивање на сигурен
железнички сообраќај.
(4) При одржување и реконструкција на железничките пруги, посебно внимание мора да му се посвети
на отстранувањето на недостатоците на железничката
пруга поради кои на определени места доаѓа или може
да дојде до сериозна несреќа, несреќа или инцидент.
(5) Начинот и техничките елементи за извршување
на сигурен железнички сообраќај, при реконструкција,
ремонт и одржување на железничките пруги ги пропишува управителот на инфраструктура.
4. Атестирање на постројки, уреди и опрема
Член 43
(1) Постројките, уредите и опремата што се вградуваат во новоизградените или реконструираните железнички пруги и што претставуваат нивен составен дел
подлежат на задолжително атестирање во поглед на
пропишаните карактеристики во согласност со прописите за атестирање на тие постројки, уреди или опрема.
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(2) Постројките, уредите и опремата што претставуваат составен дел на железничките пруги можат да се
вградат во железничките пруги и да се вклучат во сообраќај само ако поседуваат документ за сообразност.
5. Системи за врски
Член 44
(1) Системите за врски на железничката инфраструктура мора да се градат и одржуваат така што да претставуваат единствена техничко-технолошка целина во
поглед на функционирањето и користењето и да ги задоволуваат потребите за сигурно одвивање на железничкиот сообраќај.
(2) При изградба на нови железнички пруги и/или
при реконструкција на постојните железнички пруги
електронската комуникациска мрежа, односно електронската комуникациска инфраструктура со придружните средства се изведува согласно со закон.
(3) Комуникацијата меѓу работниците кои непосредно го регулираат железничкиот сообраќај, а која се
остварува преку електронската комуникациска мрежа,
односно електронската комуникациска инфраструктура
со придружните средства мора да се снима.
(4) Поблиските технички услови за одржување и
користење на системите за врски зависно од значењето
и категоријата на железничките пруги го пропишува
управителот на инфраструктура.
(5) Начинот на користење на електрокомуникациските врски од ставот (2) на овој член поблиску ги пропишува управителот на инфраструктура.
6. Систем за сигнализација
и сигнални ознаки
Член 45
(1) Во вршењето на железничкиот сообраќај се применуваат сообраќајни железнички сигнали и сигнални
ознаки, кои мораат да бидат такви што со нивна помош
железничките работници можат брзо и сигурно меѓусебно да се известуваат и разбираат за сообраќајот на
возовите, при маневрирањето, за дозвола или забрана
на возењето преку определени места, за состојбата на
железничката пруга, за ограничување на брзината на
возовите и слично.
(2) Со сигнални знаци се даваат сообраќајни железнички сигнали.
(3) Со сигнални ознаки се означуваат места на пругата, особено важни за сигурно извршување на железничкиот сообраќај.
Член 46
(1) Системот на сигнализација и сигналните ознаки
мора да одговара на организацијата и процесот на работата во вршење на железничкиот сообраќај и да ги
исполнува барањата за сигурност на сообраќајот.
(2) Значењето на сигналните знаци и сигналните ознаки мора да биде единствено на целата територија на
Република Македонија.
(3) Сигналните знаци и сигналните ознаки на железничката пруга и возот, видот, значењето, формата,
бојата и најмалата далечина на видливоста на сигналните знаци и ознаки, како и местата на нивното вградување, односно поставување и начинот на нивната употреба ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
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Член 47
Со сигнални знаци и сигнални ознаки мора да се означат и опасностите од привремен карактер, особено
оние што настануваат при ненадејно оштетување на
железничката инфраструктура и привремени ограничувања и забрани во железничкиот сообраќај. Тие сообраќајни сигнали и сигнални ознаки мора да се отстранат штом ќе престанат причините поради кои биле поставени.
Член 48
(1) Железничките пруги мора да се опремат со пропишани сигнални знаци и сигнални ознаки.
(2) Сигналните знаци и сигналните ознаки мора да
бидат осветлени со сопствен извор на светлина или да
бидат превлечени со рефлектирачка материја за да можат железничките работници и другите лица на кои се
однесуваат навремено и лесно да ги уочат дење, ноќе и
при намалена видливост.
(3) Железничките работници, превозникот и другите лица со пропишаните сигнални знаци и сигнални ознаки се предупредуваат за опасност која им се заканува, им се става на знаење ограничувањето, забраните и
предупредувањата кон кои мора да се придржуваат и
им се даваат неопходни известувања за сигурно одвивање на железничкиот сообраќај и за нивна лична сигурност.
(4) Железничкиот сообраќај мора да се извршува во
согласност со пропишаните сигнални знаци и сигнални
ознаки.
(5) Оштетените и дотраените сигнални знаци и сигнални ознаки мора да бидат веднаш отстранети и заменети, а во случај на изменети услови во сообраќајот на
пругата и дополнети од страна на управителот на инфраструктура.
Член 49
(1) Челната страна на возот ноќе мора да биде означена со соодветни сигнали, а крајната страна на возот
мора да биде означена со соодветни сигнали и дење и
ноќе. Ноќе, а во случај на намалена видливост и дење,
соодветните сигнали на возот мора да даваат светлост
во соодветна боја и јачина.
(2) На железничките пруги можат да сообраќаат возови опремени со сигнали поставени на крајот на возот
кои се превлечени со рефлектирачка материја така што
да рефлектираат светлост со соодветна боја и јачина.
7. Електрифицирани пруги
Член 50
(1) Електрификацијата на железничките пруги се врши со примена на монофазниот систем од 25 KV, 50 Hz.
(2) Контактниот проводник на монофазниот систем
(25 KV, 50 Hz) на патниот премин во ниво мора да биде поставен на височина од најмалку 5,5 метри сметајќи од горниот раб на шината, со тоа што од двете страни на патниот премин да се постават заштитни порти
на растојание од најмалку 8 метри од најблиската шина, мерено по оската на патот и на висина од 4,5 метри
над коловозот на патот.
(3) На пропишаната оддалеченост од заштитните
порти од едната и од другата страна на патниот премин
мораат да се постават соодветни знаци за забрана на
сообраќајот на патните возила чијашто вкупна висина,
заедно со товарот на нив, ја надминува со закон пропишаната најголема дозволена висина со назнака на висината на заштитната порта заради сигурно одвивање на
патниот сообраќај преку патниот премин.
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(4) Заштитните порти од ставот (2) на овој член ги
поставува и одржува управителот на инфраструктура.
(5) Сообраќајните знаци за забрана на сообраќајот
на патните возила од ставот (3) на овој член ги поставува и одржува правно лице овластено за одржување и
заштита на патиштата.
Член 51
(1) На пругите на кои контактната мрежа е под напон каде што постои опасност по животот на луѓето,
мораат да се спроведат соодветни заштитни мерки.
(2) На сите постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна близина на контактната мрежа мора да се
спроведат соодветни мерки за заштита од електрични
влијанија.
(3) Поблиските технички критериуми за спроведување соодветни заштитни мерки од ставовите (1) и (2)
на овој член ги пропишува министерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
(4) Соодветните заштитни мерки од ставовите (1) и
(2) на овој член ги спроведува управителот на инфраструктура.
8. Одржување
Член 52
(1) Железничката инфраструктура мора да се одржува (тековно и инвестиционо) во состојба што обезбедува сигурен железнички сообраќај.
(2) Работите на одржување од ставот (1) на овој
член ги врши управителот на инфраструктура.
(3) Начинот на одржување на железничката инфраструктура за секој составен дел на железничката инфраструктура го пропишува министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на железничкиот сообраќај и
железничката инфраструктура.
Член 53
(1) На местата на вкрстување на железничка пруга
со државен, односно општински пат, во ниво на одржувањето на колосекот, другите постројки и уреди што и
служат на железничката пруга, коловозот на патот на
растојание од 3 метри од осовината на колосекот од
двете страна на патниот премин, сообраќајната сигнализација на железничката пруга и патот, поставувањето и одржувањето на опремата и уредите што им служат на патот и на железничката пруга, како и обезбедување на прегледноста на патниот премин го врши управителот на инфраструктура.
(2) Одржувањето на другите делови и обезбедување
на прегледност од патот на растојание поголемо од 3
метри од осовината на колосекот од двете страни на
патниот премин и сигнализацијата на патот ги поставува и одржува правното лице кое управува со патот на
начин кој овозможува сигурен и непречен железнички
сообраќај.
(3) Трошоците за одржување на пругата и патот,
постројките и уредите што им служат на пругата и патот подеднакво ги сносат управителот на инфраструктура и правното лице на кое му е доверено извршувањето на работите на одржување на патиштата, а за општинските патишта и улици општината, односно градот Скопје.
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Член 54
(1) Ако правно лице користи исклучително или претежно некатегоризиран пат, трошоците за одржување на
коловозот и обезбедување на сигурен и непречен сообраќај на патниот премин се на товар на правното лице.
(2) Ако индустриски колосек или индустриска пруга се вкрстува со улица во населено место, трошоците
за одржување на коловозот и обезбедување на сигурен
и непречен сообраќај се на товар на сопственикот на
индустрискиот колосек или индустриската пруга.
Член 55
(1) Ако патниот премин се заменува со надвозник,
односно подвозник или се укинува заради пренасочување на патниот сообраќај, трошоците за извршената
измена на железничката пруга и патот, ако поинаку не
е договорено, се на товар на:
- управителот на инфраструктура ако таа промена е
условена претежно за потребите на железничкиот сообраќај,
- правното лице кое управува со патот ако таа промена е претежно условена за потребите на патниот сообраќај и
- правното лице кое исклучително го користи патот.
(2) Во случаи на сите други промени, во врска со
вкрстувањето, вклучувајќи го прилагодувањето и подобрувањето на сигурноста, трошоците за измена на железничката пруга и патот се на товар на управителот на
инфраструктура, односно правното лице кое управува
со патот подеднакво, на потребите на железничкиот и
патниот сообраќај кои ги условиле тие промени, доколку поинаку не е договорено.
9. Заштита на железничката
инфраструктура
Член 56
(1) Работите на заштитата на железничките пруги,
објектите, уредите, постројките, опремата и други работи за заштита, ги врши управителот на инфраструктура.
(2) Под работи на заштита од ставот (1) на овој
член се смета преземање мерки потребни за спречување на недозволени дејствија и отстранување на последиците од недозволено извршените дејствија на железничката пруга, во трупот на железничката пруга, пружниот и заштитниот појас, на објектите, постројките,
опремата на пружниот и заштитниот појас и друго, како и поведување постапка за враќање на узурпираното
земјиште од пружниот појас пред надлежен суд.
(3) За недозволените дејствија што се изведуваат во
трупот на железничката пруга, пружниот и заштитниот
појас се известува Управата и органот на државната
управа надлежен за вршење на работите за внатрешни
работи.
(4) Извршителот на недозволените дејствија по наредба на Управата е должен веднаш да ги отстрани
последиците од недозволено извршените дејствија.
(5) Доколку последиците од недозволените дејствија не бидат отстранети од извршителот, на сметка на
извршителот ќе ги отстрани управителот на инфраструктура.
(6) Начинот на вршење на работите на заштитата на
железничката инфраструктура го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.

Член 57
(1) Телефонски, телеграфски и други кабловски водови, ниско напонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди, цевководи и други слични уреди можат да се поставуваат во пружен и заштитен појас по поднесено барање од страна на правно или физичко лице и само под
услови и на начин утврдени со согласност што ја издава управителот на инфраструктура.
(2) Трошоците од ставот (1) на овој член се на товар
на подносителот на барањето.
(3) Управителот на инфраструктура може да побара
од сопственикот на инсталациите и уредите од ставот
(1) на овој член да ги преуреди или премести кога тоа е
потребно заради обновување или реконструкција, ремонт на железничката инфраструктура или заради
спроведување на мерки за заштита на железничката инфраструктура и железничкиот сообраќај.
(4) Трошоците за преуредување или преместување
на инсталациите ги сноси управителот на инфраструктура.
(5) Управителот на инфраструктура може да го одбие барањето за издавање согласноста од ставот (1) на
овој член, ако со нивното поставување би се оштетила
железничката инфраструктура или би била загрозена
сигурноста на железничкиот сообраќај, ако поставувањето битно влијае на одржувањето на железничката
инфраструктура или би била оневозможена нејзина реконструкција.
Член 58
Работите на заштита на железничките пруги и објектите на нив, како и за редовноста и сигурноста на железничкиот сообраќај или други активности на железничката пруга, пружниот и заштитниот појас можат да
се вршат со согласност на управителот на инфраструктура.
Член 59
(1) Во заштитниот појас на железничката пруга можат да се градат згради и други објекти и да се поставуваат постројки и уреди врз основа на одобрение под
следниве услови:
1) во населени места, планински или мочуришни
терени, или други места каде што теренските услови го
бараат тоа, може да се одобри отворање на рудници,
каменоломи, изградба на објекти за производство на
вар, тули, подигање индустриски згради, постројки и
други слични објекти во заштитниот појас покрај железничката пруга, ако земјиштето на кое се наоѓаат
овие постројки се наоѓа на подрачјето кое органот на
општината го определил за изградба на објекти и постројки, но не поблиску од 50 метри сметајќи од оската
на крајните колосеци;
2) во населени места и на земјиштето од точката 1
на овој став може да се одобри изградба на станбени,
деловни, помошни и слични згради, копање бунари, резервоари, септички јами и слично, подигање електрични далноводи во заштитниот појас покрај железничката пруга, но не поблиску од 25 метра сметајќи од оската на крајните колосеци и
3) во заштитен појас можат да се поставуваат натписи и рекламни паноа на оддалеченост од најмалку 7
метри сметајќи од крајната точка на пружниот појас.
(2) Одобрението од ставот (1) на овој член го издава управителот на инфраструктура.
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(3) Трошоците за издавање на одобрението од ставот (1) на овој член ги сноси подносителот на барањето
и не треба да бидат повисоки од реално направените
трошоци за издавање на одобрението.
(4) Во населени места од градски карактер може да
се предвидат градби со урбанистички планови, државна урбанистичка планска документација или локална
урбанистичка планска документација чие градење може да биде на растојание кое не смее да биде помало од
10 метри сметајќи од крајната точка на пружниот појас.

ниот појас, опремата на пругата со сообраќајната сигнализација, телекомуникациските уреди, контактната
мрежа, заштитните огради, патните премини и други
податоци, како и за промена на овие податоци.
(2) Начинот на водење на евиденција и користењето
на податоците од ставот (1) на овој член, во зависност
од видот на евиденцијата ги пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.

Член 60
(1) Управителот на инфраструктура е должен на местата на одронување, местата на порои, местата изложени на речна ерозија и местата изложени на завејување од силни ветрови, на кои може да дојде до попречување или до загрозување на железничкиот сообраќај,
самостојно или заедно со друго правно лице, навреме
да ги преземе потребните мерки на техничка и физичка
заштита на железничките пруги и на објектите на пругата од елементарни непогоди заради обезбедување
безбедно одвивање на железничкиот сообраќај.
(2) Управителот на инфраструктура во случаите од
ставот (1) на овој член може без одобрение да поставува и одржува привремени заштитни направи и привремено да сместува материјал и други средства во пружниот и заштитниот појас, ако тоа е потребно заради
преземање мерки за обезбедување на сигурно одвивање на железничкиот сообраќај, односно за воспоставување на железничкиот сообраќај.
(3) Кога ќе престанат причините од ставот (1) на
овој член, управителот на инфраструктура е должен од
пружниот и заштитниот пружен појас да ги отстрани
привремените заштитни направи, материјалот и другите средства што ги оставил при преземањето на мерките за обезбедување сигурен сообраќај, односно да ја
воспостави поранешната состојба за извршување на
железничкиот сообраќај и да плати надоместок за користење на земјиштето.

10. Индустриска железница и индустриски колосек

Член 61
(1) На местата каде што железничката пруга поминува низ шуми или покрај шуми, односно земјиште засадено со земјоделски култури кои се лесно запаливи,
управителот, односно сопственикот на шумата или
земјиштето е должен да преземе пропишани мерки за
заштита од пожар на железничкиот пружен појас, како
и мерки за заштита од пожар на железничките возила.
(2) Управителот, односно сопственикот на шуми и
земјиште од ставот (1) на овој член, е должен во појасот во ширина од 10 метри во шуми да ги отстранува
сувите дрвја, грмушки и лисја, а на друго земјиште во
појас во ширина од 5 метри навремено да ги отстранува сувите и запаливи растенија и да презема други мерки за заштита од пожар.
Член 62
При чистење на снег од надвозници над електрифицирани железнички пруги мора да се обезбеди механичка заштита од обрушување на снегот на контактната мрежа.
Член 63
(1) Управителот на инфраструктура води евиденција за состојбите на железничките пруги, геометриските
карактеристики на пругата и пружниот појас, земјишниот катастар, карактеристиките на теренот од интерес
за заштита на пругата, инсталациите во и на трупот на
пругата и пружниот појас, опремата на пругата и пруж-

Член 64
(1) Одредбите од овој закон за изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура се однесуваат и за индустриска
железница и индустриски колосек.
(2) Индустриска железница или индустриски колосек може да биде приклучена на железничката инфраструктура.
(3) Правно или физичко лице може да има индустриски колосек приклучен на железничката инфраструктура, како и индустриски колосеци, постројки,
уреди и објекти на тие колосеци, железнички возни
средства и други средства изградени по посебни нормативи и стандарди пропишани со овој закон.
(4) Приклучувањето на индустриската железница
од ставот (2) на овој член и индустриските колосеци од
ставот (3) на овој член се уредува со договор меѓу
управителот на инфраструктура и правното или физичкото лице чијашто индустриска железница, односно
индустриски колосек се приклучува.
(5) Правно или физичко лице сопственик на индустрискиот колосек е должно да донесе акт за условите
на изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на индустрискиот колосек, железничките возни
средства и други средства согласно со посебните технички нормативи и стандарди, како и за организирање
и регулирање на железничкиот сообраќај на индустрискиот колосек, по претходно одобрение од органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
VII. ПРИСТАП ДО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Член 65
(1) Превозник кој има дозвола и сертификат за сигурност може да врши услуги во јавниот превоз на железничката инфраструктура под услов да му е обезбеден пристап до неа.
(2) Пристап до железничката инфраструктура на
превозниците кои ги исполнуваат условите пропишани
со овој закон, одобрува управителот на инфраструктура на транспарентен и недискриминаторски начин.
(3) За пристап на железничката инфраструктура
превозниците склучуваат договор со управителот на
инфраструктура.
(4) Договорот за пристап на железничката инфраструктура се склучува 60 дена пред почетокот на важење на новиот возен ред, освен ако има слободни капацитети може и во текот на важечкиот возен ред и мора
да биде недискриминаторски и во согласност со одредбите од овој и друг закон.
(5) Со договорот за пристап на железничката инфраструктура од ставот (3) на овој член се уредуваат
меѓусебните права и обврски меѓу превозниците и
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управителот на инфраструктура во однос на доделените инфраструктурни капацитети, висината на надоместокот за пристап и користење на железничката инфраструктура, времето на траењето на договорот и можностите за негово продолжување, како и други прашања
во врска со сигурноста на превозот и заштитата на околината.
(6) Пристапот на превозниците до инфраструктурата им се обезбедува со цел да им се овозможи вршење
на превозот од членовите 11 и 14 на овој закон.
(7) Управителот на инфраструктура на барателот
му обезбедува пристап до инфраструктура во други
земји заради вршење на:
- меѓународни услуги за комбиниран превоз на стока,
- меѓународен превоз на стока и
- меѓународен превоз на патници.
(8) На барател за вршење на меѓународен превоз на
патници управителот на инфраструктура му обезбедува
можности за пристап до железничката инфраструктура
со цел за качување и/или симнување на патници на секоја станица отворена за патнички превоз на територијата на Република Македонија, како и за транзит.
(9) На барател за вршење на меѓународен комбиниран превоз на стока управителот на инфраструктура му
овозможува можности за пристап со цел за користење
на терминали, пристаништа и други објекти поврзани
со железнички активности, како и за транзит.
(10) Пристапот до и давањето на услуги во терминалите, пристаништата и други објекти поврзани со
железничките активности кои опслужуваат или можат
да опслужат повеќе од еден краен корисник, на превозниците им се обезбедуваат на недискриминаторски и
транспарентен начин, а барањата на превозниците може да бидат ограничени само во случај ако постојат
други алтернативни терминали, пристаништа и други
објекти по железница, под пазарни услови.
(11) На превозник може да му се ограничи правото
на пристап до железничката инфраструктура за вршење на превозот од ставот (8) на овој член меѓу местото
на поаѓање и местото каде што завршува меѓународната релација, а кои се опфатени со еден или повеќе договори за јавни услуги согласно со овој закон. Ограничувањето не се однесува на правото да се качуваат патници на која било железничка станица по должината на
делницата на меѓународната услуга и да им дозволат да
се симнат на друга станица, вклучувајќи ги и станиците на територијата на Република Македонија, освен кога користењето на ова право ја загрозува економската
рамнотежа на договорот за јавна услуга. За загрозеноста на економската рамнотежа на договорот за јавна
услуга одлучува Агенцијата врз основа на непристрасна економска анализа и утврдени критериуми од Агенцијата, на барање на:
- надлежните органи кои го склучиле договорот за
јавна услуга,
- управителот на инфраструктура,
- превозникот што го извршува договорот за јавна
услуга или
- превозникот кој бара пристап за користење на железничка инфраструктура.
(12) Надлежните органи и превозниците што ги
обезбедуваат јавните услуги до Агенцијата доставуваат
информации што се потребни за донесување на одлуката за економската рамнотежа на договорот за јавна услуга склучен согласно со овој закон. Агенцијата ги
разгледува доставените информации и консултирајќи
ги сите релевантни страни ги информира за својата одлука во определен временски рок, но не подолго од
еден месец од добивањето на релевантните информа-
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ции. Во образложението за донесената одлука го наведува временскиот период и условите под кои надлежните органи, управителот на инфраструктура, превозникот кој врши превоз со договор за јавна услуга и барателот кој бара пристап, можат да побараат преиспитување на донесената одлука.
(13) Против одлуката од ставот (12) на овој член
може да се поднесе тужба пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.
Објава на мрежа
Член 66
(1) Управителот на инфраструктура, по извршени
консултации со заинтересираните баратели, донесува и
објавува објава на мрежа.
(2) Во објавата на мрежа треба да е дадена информација за природата на железничката инфраструктура
која е достапна на превозниците и да се дадени информации за условите за пристап до релевантната железничка инфраструктура и до услужните објекти.
(3) Објавата на мрежа содржи:
1) дел со кој се дава информација за природата на
инфраструктурата која им стои на располагање на превозниците, општите услови за пристап до неа, како и
општите информации за објавата на мрежа;
2) дел кој се однесува на принципите за наплата и
за висината на надоместоците во кои се содржани соодветни детали, како и информации за наплатата што
се применуваат за услугите дадени во членот 68 од овој
закон, а кои ги обезбедува управителот на инфраструктура. Освен овие детали, објавата на мрежа содржи и
детали за методологијата, правилата и, таму каде што е
можно, соодветно ниво на наплата согласно со членовите 70 ставови (4), (5), (6) и (7), 71 и 72 од овој закон,
како и информации за измена на висината на надоместокот која се применува или се предвидува да се применува и
3) дел што се однесува на принципите и критериумите за доделување на капацитетите. Овој дел ги содржи општите карактеристики на капацитетите на инфраструкурата што им се на располагање на превозниците
и сите ограничувања што се однесуваат на нејзината
употреба, вклучувајќи ги и можните барања за доделување на капацитет за одржување на инфраструктурата,
при што ги одредува процедурите и крајните рокови
што се поврзани со процесот на доделување на капацитетите, а особено:
- процедурата според која барателите можат да бараат капацитет од управителот на инфраструктура,
- барањата што треба да ги поднесат барателите,
- планот и процесот за доделување на капацитети,
- принципите што се однесуваат на процесот на координација,
- процедурите што се следат и критериумите што се
користат кога инфраструктурата е заситена,
- детали за ограничувањата за користење на инфраструктура и
- сите услови што се земаат предвид од претходното користење на капацитетите за утврдување на приоритети при процесот за доделување на капацитети.
(4) Делот од објавата на мрежа од ставот (3) точка 3
на овој член содржи детали за мерките што се преземаат за да се обезбеди соодветен третман на сите услуги
и барања што се предмет на ад хок процедурата.
(5) Објавата на мрежата треба редовно да се дополнува, а по потреба ако е неопходно може да се менува.
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(6) Објавата на мрежа се објавува најдоцна четири
месеци пред крајниот рок за поднесување на барањата
за инфраструктурните капацитети, на веб страницата
на управителот на инфраструктура или во најмалку два
дневни весника.
VIII. НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Подготовка, утврдување и наплата
на надоместок
Член 67
(1) За користење на железничката инфраструктура
превозникот плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја утврдува управителот на инфраструктурата
кој го наплаќа надоместокот за користење на железничката инфраструктура.
(2) Средствата од наплатата на надоместокот од
ставот (1) на овој член се приход на управителот на инфраструктура.
(3) Критериумите за одредување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура од членот 8 став (2) на овој закон за сите превозници се еднакви и недискриминаторски.
(4) На превозници кои вршат внатрешен или меѓународен превоз на патници им се наплаќа ист надоместок за користење на железничката инфраструктура.
(5) Управителите на инфраструктура соработуваат
меѓусебно за постигнување ефикасна услуга во сообраќајот на возовите кои поминуваат повеќе од една инфраструктурна мрежа. Тие треба да гарантираат оптимална конкурентност на меѓународниот превоз на стока и да обезбедат ефикасно користење на меѓународната железничка мрежа. За оваа цел, управителите на инфраструктура можат да се здружуваат во заедничка
групација.
(6) Управителите на инфраструктура треба да обезбедат дека надоместокот за користење на железничката
инфраструктура се применува врз основа на исти принципи за целата мрежа, освен за инвестиционите проекти од членот 71 став (1) на овој закон.
(7) Управителите на инфраструктура се должни да
обезбедат барањата за планот за наплата да се применува подеднакво и недискриминаторски за различни
превозници што даваат услуги од иста природа на сличен дел од пазарот, а наплатата што се применува треба да биде во согласност со правилата утврдени во објавата на мрежа.
(8) Управителот на инфраструктура е должен да се
придржува и да ја почитува доверливоста на информаците што му ги доставуваат барателите.
2. Услуги
Член 68
(1) На превозниците за користење на железничката
инфраструктура им се овозможуваат следниве услуги:
1) минимален пакет на услуги кој се состои од:
- обработка на барањата за доделување на инфраструктурни капацитети,
- правото за користење на доделениот капацитет,
- користење на главни и отправно-приемни колосеци и свртници,
- управување со сообраќајот на возовите, вклучувајќи ја сигнализацијата, регулирањето, планирањето на
сообраќајот, договарања поврзани со сообраќајот на
возовите и овозможување на информации за движењето на возовите и

- други информации потребни за примена или користење на доделениот капацитетот;
2) пристап по пруга до услужни објекти и користење на услужните објекти кој се состои од користење на:
- опрема за обезбедување електрична енергија за
влечење, таму каде што ја има,
- објекти за полнење на гориво,
- службени места, нивните згради и објекти во патничкиот сообраќај,
- товарни терминали,
- ранжирни станици,
- објекти за формирање на возови,
- споредни колосеци за гарирање на вагони и
- објекти за одржување и други технички објекти;
3) дополнителни услуги кои се состојат од обезбедување на:
- електрична енергија потребна за влечење на возовите,
- претходно греење на возовите за превоз на патници,
- гориво, маневрирање и други услуги што се обезбедуваат со пристап по пруга до услужните објекти и
- услуги кои се однесуваат на контрола на превоз на
опасни материи со железница и помош при сообраќај
на возови со особени пратки врз основа на посебен договор и
4) помошни услуги кои се состојат од:
- пристап до електронската комуникациска мрежа,
- обезбедување дополнителни информации и
- техничка контрола на железнички возила.
(2) Управителот на инфраструктура кој има склучено договор за пристап до железничката инфраструктура со превозник, задолжително обезбедува користење
на минимален пакет на услуга за пристап до железничката инфраструктура и пристап по пруга до услужните
објекти на рамноправен и недискриминаторски начин.
(3) Управителот на инфраструктура овозможува услуги за користење на услужните објекти, дополнителни
и помошни услуги на барање на превозник.
(4) За услугите од ставот (3) на овој член управителот на инфраструктура и превозникот склучуваат посебен договор.
(5) За услугите на користење на услужните објекти,
дополнителни и помошни услуги кои не ги овозможува
управителот на инфраструктура, истиот обезбедува информации за давателите на тие услуги со објавата на
мрежа.
(6) Користењето на услужните објекти со кои не
располага управителот на инфраструктура, како и дополнителни и помошни услуги кои не ги овозможува
управителот на инфраструктура се предмет на посебен
договор меѓу превозникот и давателот на услугата.
(7) Давателот на услуга од ставот (5) на овој член
своите услуги ги овозможува и дава на рамноправен и
недискриминаторски начин.
(8) Обезбедувањето на услугите за користење на
објектите од ставот (1) точка 2 на овој член се дава на
недискриминаториски начин, а барањата на превозниците можат да се одбијат само ако постојат соодветни
алтернативи согласно со постојните пазарни услови.
(9) Превозниците можат да побараат повеќе помошни услуги од услугите од ставот (1) точка 4 на овој
член од управителот на инфраструктура или од друг
давател на услуга. Управителот на инфраструктура не е
должен да ги обезбеди овие услуги.
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3. Трошоци од вршење на дејноста на управител на
инфраструктура
Член 69
(1) Сметките на управителот на инфраструктура
траба да се избалансирани и тоа приходот остварен од
наплата на надоместокот за користење на железничката инфрастуктура, остварените приходи од другите комерцијални дејности кои ги остварува и финансиските
средства од Буџетот на Република Македонија од една
страна со трошоците од вршењето на дејноста од друга
страна.
(2) Доколку не е во спротивност со долгорочните
цели на надоместување на инфраструктурните трошоци за сите видови на транспорт, а врз основа на рамноправна недискриминаторна конкуренција меѓу различните видови на транспорт, за да може железничкиот
превоз да биде конкурентен со другите видови на превоз, во рамките на вршењето на наплатата согласно со
членовите 70 и 71 од овој закон, управителот на инфраструктура треба со сопствени средства да ги покрие
трошоците од вршењето на дејноста.
(3) На управителот на инфраструктура може да му
биде дадена стимулација за намалување на трошоците
за инфраструктурата и нивото на наплатата за пристап,
притоа водејќи сметка за сигурноста, одржувањето и
подобрувањето на квалитетот на инфраструктурната
услуга.
(4) Управителот на инфраструктура, услугите од
ставот (3) на овој член ги обезбедува или преку склучување на договор со надлежните државни институции за
период не подолг од три години кој дава можност за финансирање согласно со средствата обезбедени во годишната програма од членот 26 став (4) на овој закон или
преку воведување и воспоставување на други мерки.
(5) Ако постојат договори, условите во договорот и
начинот на плаќање што обезбедува финансирање на
управителот на инфраструктура треба да се договорат
однапред за да го опфатат целиот период од договорот.
(6) Методот за распределба на средствата за покривање на трошоците од вршењето на дејноста го предлага управителот на инфраструктура на кој согласност
дава Владата на Република Македонија. Методот се
ажурира повремено согласно со најдобрите меѓународни практики.
4. Принципи за утврдување на надоместок
Член 70
(1) Надоместокот за користење на железничката инфраструктура се плаќа на управителот на инфраструктурата и се користи за финансирање на неговото работење.
(2) Управителот на инфраструктура во објавата на
мрежа ги обезбедува сите потребни информации за надоместокот што се однесуваат за правила и принципи
за одредување на надоместокот за користење на железничката инфраструктура.
(3) Правилата и принципите за одредување на надоместокот за користење на железничката инфраструктура треба да ја оправдаат наплатата за користење на железничката инфраструктура почитувајќи ја методологијата прикажана во објавата на мрежа.
(4) Надоместокот за минимален пакет на услуги и
за пристап по пруга до услужни објекти се одредува по
цена која директно е резултат од сообраќајот на возовите.
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(5) Надоместок за користење на железничка инфраструктура се состои од надоместок на минимален пакет
на услуги и пристап по пруга до услужни објекти, како
и други трошоци согласно со ставот (6) од овој член.
(6) Надоместокот за користење на железничката инфраструктура може да вклучи и трошок заради недостатокот на капацитети за одредена делница на инфраструктурата, за време на заситена инфраструктура
и/или трошокот од влијанието врз животната средина
предизвикано од движењето на возот која зависи од големината на предизвиканиот ефект.
(7) Трошокот од влијаниетот врз животната средина
од ставот (6) на овој член кој придонесува за зголемување на приходот на управителот на инфраструктура,
се наплатува врз основа на споредбени показатели со
други конкурентни видови на превоз.
(8) Во отсуство на споредбени показатели за трошокот од влијанието на животната средина во други конкурентни видови на превоз, средствата од наплатениот
трошок не треба да влијаат во промената на приходот
на управителот на инфраструктура. Ако во надоместокот се пресметува и трошокот од влијанието на загадувањето на животната средина во железницата и другите конкурентни видови на превоз и ако тоа овозможи
дополнителни приходи, Владата на Република Македонија одлучува како истите треба да се користат согласно со програмата од членот 26 став (4) на овој закон.
(9) Заради избегнување на непожелни отстапувања
при утврдувањето на надоместокот за користење на
железничката инфраструктура кој ги содржи и трошоците од ставот (6) на овој член, надоместокот може да
се одреди преку просечниот опсег и време на користење на услугите, земајќи ги предвид и реалните трошоци кои произлегуваат од давањето на услугата.
(10) Надоместокот за обезбедување на услугите од
членот 68 став (1) точка 2 на овој закон се наплатува
слободно на пазарот на конкурентна основа.
(11) Во случај кога услугите од членот 68 став (1)
точки 3 и 4 на овој закон ги нуди само еден давател на
услуга, во тој случај надоместокот за таквата услуга се
однесува на трошокот за нејзиното обезбедување, пресметан врз основа на реалното ниво на употреба.
5. Исклучоци на принципите за утврдување
на надоместок
Член 71
(1) За одредени инвестициони проекти предвидени
во иднина или инвестициони проекти што се завршени,
управителот на инфраструктура може да утврди или
продолжи да наплаќа повисок надоместок врз основа
на долгорочните трошоци на таквите проекти, ако тие
ја зголемуваат ефикасноста и/или ефективноста на трошокот, а не постои начин поинаку да се спроведат. Ваков вид на наплата на надоместок може да се примени
преку склучување на соодветни договори со кои се споделува ризикот кој произлегува од новите инвестиции.
(2) Во услови на зголемена продуктивноста кај превозниците и за постигнување целосно покривање на
трошоците на управителот на инфраструктура во текот
на своето работење, управителот на инфраструктура
може да наплатува зголемени надоместоци врз основа
на ефикасни, транспарентни и недискриминаторски
принципи, под услов да не се нарушат пазарните услови на работење во железничкиот превоз, се дотогаш додека гарантира оптимална конкурентност и тоа особено во меѓународниот железнички превоз на стока.
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(3) Зголемувањето на надоместокот од ставот (2) на
овој член не смее да ја исклучи од користење инфраструктурата од страна на субјектите на пазарот кои можат да го платат најмалку трошокот кој е директно создаден од извршувањето на железничката услуга, зголемен со стапката на враќање согласно со пазарните услови.
(4) За да се спречи дискриминација управителот на
инфраструктура за зголемувања на надоместокот од
ставовите (1) и (2) на овој член применува слични или
исти сегменти на пазарот за слични услуги. Управителот на инфраструктура во објавата на мрежа треба да
наведе дека системот на наплата ги исполнува барањата до оној степен без притоа да се откриваат доверливи
деловни информации.
(5) Ако управителот на инфраструктура има намера
да го измени системот за наплата од ставовите (1) и (2)
на овој член е должен овие промени да ги објави најмалку три месеци однапред.
6. Попусти
Член 72
(1) Управителот на инфраструктура може да одобри
и попуст на надоместок од превозникот за секоја услуга согласно со критериумите утврдени во овој член.
(2) Управителот на инфраструктура може да воведе
посебни шеми на попусти на надоместок за сите корисници на инфраструктурата кои се однесуваат на конкретни превози, доделување на временски ограничени
попусти со цел да се поттикне развојот на нови железнички услуги или попусти кои го поттикнуваат користењето на делниците кои се недоволно искористени
во превозот.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, попустите треба да се ограничат на заштедите што може да ги
направи управителот на инфраструктура на сметка на
административните трошоци. Во одредувањето на висината на попустот, управителот на инфраструктура не
смее да ги земе предвид заштедите на трошоците што
се веќе пресметани во одредување на висината на надоместокот.
(4) Попустите од ставот (1) на овој член може да
бидат одобрени само за определена делница од инфраструктурата.
(5) Управителот на инфраструктура одобрува исти
попусти за ист вид на услуги.
(6) Попустите што ги одобрува управителот на инфраструктура ги објавува во објавата на мрежа.
7. План за компензација за неплатени трошоци од
загадување на животната средина, несреќи
и трошоци за инфраструктурата
Член 73
(1) Владата на Република Македонија може да донесе план за компензација за користење на железничката инфраструктура. Компензацијата се дава на превозник за определен временски период, а се однесува
за докажани трошоци настанати од загадување на животната средина, несреќи и трошоци за инфраструктурата од конкурентните видови на превоз кои се ненаплатени. Времетраењето на компензацијата е се додека
овие трошоци не ги надминат еквивалентните трошоци
за користење на железничката инфраструктура.
(2) Превозник што добил компензација согласно со
ставот (1) на овој член средствата од компензацијата е
должен да ги искористи за намените утврдени во планот од ставот (1) на овој член.

(3) Методологијата што се користи и пресметките
што се прават при одредување на компензацијата мора
да бидат јавни и да ги прикажуваат конкретните ненаплатени трошоци од користењето на другите конкурентни сообраќајни инфраструктури.
(4) Планот за компензацијата од ставот (1) на овој
член мора да биде јавен, а компензацијата се доделува
на превозниците под недискриминаторски услови.
8. Систем на показатели за подобрување
на квалитетот на превозот
Член 74
(1) Преку одредени показатели за подобрување на
квалитетот на превозот, утврдени во системот за наплата на надоместокот за користењето на железничката
инфраструктура, треба да ги стимулира превозниците и
управителот на инфраструктура да ги намалат застоите
и да го подобрат квалитетот на превозот.
(2) Системот од ставот (1) на овој член содржи мерки за спечување на одредени нарушувања при управувањето со сообраќајот, компензација за превозници
што трпат загуби заради нарушувањето во управувањето со сообраќајот и премии што во вид на награда се
доделуваат на оние субјекти кои ги подобриле тие показатели во однос на планираните.
(3) Основните принципи на систем од ставот (1) на
овој член се однесуваат и применуваат за целата мрежа.
9. Резервации
Член 75
(1) Управителите на инфраструктура можат да наплаќаат соодветни резервации за користење на капацитетите што се доделени, но не се користат. Оваа наплата треба да обезбеди стимулација за поефикасно користење на капацитетите.
(2) Управителот на инфраструктура задолжително
ги информира заинтересираните субјекти кои имаат
потреба за користење на инфраструктурни капацитети,
а кои капацитети се веќе доделени на корисници, односно превозници, но не се користат.
IХ. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ
КАПАЦИТЕТИ
1. Права над капацитетите
Член 76
(1) Инфраструктурните капацитети ги доделува
управителот на инфраструктура. Доделувањето на инфраструктурен капацитет се врши по вид на траса за воз.
(2) Барателот доделениот инфраструктурен капацитет не смее да го пренесе на друг превозник или давател на услуги.
(3) Тргување со инфраструктурните капацитети е
забрането и е основ за исклучување од натамошна распределба на капацитет.
(4) Користењето на инфраструктурните капацитети
од страна на превозник кој работи во име на барател, а
истиот не е превозник, не се смета дека извршил пренесување, односно тргување со инфраструктурни капацитети согласно со ставот (3) на овој член.
(5) Правото на користење на одреден инфраструктурен капацитет во форма на траса може да се додели
на баратели најмногу во времетраење на еден годишен
возен ред.
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(6) Управителот на инфраструктура и барателот можат да склучат рамковен договор, согласно со членот
80 од овој закон за користење на капацитетите на железничката инфраструктура за период подолг од периодот од еден годишен возниот ред.
(7) Правата и обврските меѓу управителот на инфраструктура и барателите во однос на доделување на
капацитетите се утврдуваат со овој закон.
(8) Кога барателот има намера да побара инфраструктурен капацитет за да врши меѓународен превоз
на патници, согласно со членот 65 став (8) од овој закон ги информира управителите на инфраструктурата
и Агенцијата, со цел да се овозможи процена на намената за вршење на меѓународен превоз на патници, како и можното потенцијално економско влијание на постојните договори за јавни услуги. Агенцијата го информира надлежниот орган кој го склучува договорот
за јавна услуга, сите засегнати страни кои можат да го
ограничат пристапот за извршување на таа услуга, како
и превозникот што го извршува договорот за јавна услуга.
2. Правила и процеси на доделување на
инфраструктурни капацитети
Член 77
(1) Управителот на инфраструктура, како независен
субјект во управувањето со железничката инфраструктура, спроведува постапка за доделување на инфраструктурните капацитети согласно со овој закон.
(2) Спроведувањето на постапката за доделување на
инфраструктурните капацитети управителот на инфраструктура го врши врз основа на утврдени правила.
Управителот на инфраструктура обезбедува дека инфраструктурните капацитети се доделуваат врз рамноправна и недискриминаторска основа.
(3) Управителите на инфраструктура се должни да
ја почитуваат деловната доверливост на информациите
што им се дадени.
3. Меѓународна соработка при доделување на
меѓународни инфраструктурни капацитети
Член 78
(1) Управителот на инфраструктура соработува со
управителите на инфраструктура од други земји со цел
да се овозможи ефикасно доделување на меѓународни
инфраструктурни капацитети при што утврдуваат процедури за нивната реализација.
(2) Процедурите од ставот (1) на овој член се утврдуваат за да се изврши координација при доделување
на инфраструктурните капацитети на меѓународно ниво и за таа цел се поврзува претставникот на управителот на инфраструктура со другите засегнати управители на инфраструктура чии одлуки за доделување имаат
влијание на повеќе од еден управител на инфраструктура.
(3) Одлуки за доделување на инфраструктурните
капацитети за вршење на меѓународни железнички
превозни услуги донесуваат претставниците на управителите на инфраструктура на заеднички состаноци или
други активности остварени за таа цел.
(4) Во текот на соработката согласно со ставовите
(1) и (2) на овој член претставниците на управителите
на инфраструктура вршат процена за потребата и, доколку е неопходно, можат да предложат и организираат меѓународни железнички возни траси, со цел да се
олесни превозот на товарните возови што се предмет
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на ад хок барања согласно со членот 86 од овој закон.
Меѓународните железнички возни траси што претходно се договорени можат да се дадат на располагање на
баратели преку кој било од управителите на инфраструктура кои учествувале во соработката.
4. Баратели
Член 79
(1) Барања за добивање на инфраструктурни капацитети (во натамошниот текст: барања) можат да поднесат превозници и нивни меѓународни групации или
други баратели.
(2) Условите за добивање на инфраструктурни капацитети се соодветни, транспарентни и недискриминаторски и се објавуваат како дел од правилата и процесите на доделување на инфраструктурни капацитети
во објавата на мрежа.
(3) Управителот на инфраструктура ги дефинира
условите за доделување на инфраструктурен капацитет
и обезбедува дека очекуваните приходи и користење на
инфраструктурата се сигурни за превозникот.
(4) Условите од ставот (2) на овој член може да содржат и финансиска гаранција која не смее да го надмине соодветното ниво кое е пропорционално со очекуваното ниво на приход остварен од вршењето на превозот. Управителот на инфраструктура, исто така, гарантира дека на барателот ќе му ги обезбеди бараните
капацитети.
(5) Формата и содржината на образецот на барањето за добивање на инфраструктурен капацитет го пропишува управителот на инфраструктура.
5. Рамковен договор
Член 80
(1) Управителот на инфраструктура со барателот
може да склучи рамковен договор за користење на железничката инфраструктура. Со рамковниот договор се
одредуваат карактеристиките на инфраструктурните
капацитети што се бараат и му се нудат на барателот за
временски период подолг од еден годишен возен ред.
(2) Рамковниот договор од ставот (1) на овој член не
ја одредува трасата на возот во детали, но треба да ги
предвиди реалните комерцијални потреби на барателот.
(3) Управителот на инфраструктура е должен да побара одобрување на рамковниот договор од ставот (1)
на овој член од Агенцијата.
(4) Рамковниот договор од ставот (1) на овој член
не смее да го исклучи користењето на одредена железничка инфраструктура или одредени услуги од страна
на други баратели.
(5) Рамковниот договор од ставот (1) на овој член
може да се дополнува или ограничува во поглед на условите содржани во него со цел да се овозможи подобро користење на железничката инфраструктура.
(6) Рамковниот договор од ставот (1) на овој член
може да содржи одредби кои се неопходни за изменување или раскинување на договорот.
(7) Рамковниот договор по правило се склучува за
период не подолг од пет години и може да се продолжи
за период за уште пет години. По исклучок управителот на инфраструктура може да прифати пократок или
подолг период од пет години во зависност од специфичните случаи. Договорот може да биде склучен за
период подолг од пет години доколку биде оправдан со
постоење на комерцијални договори, специјални инвестиции или ризици.
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(8) За услугите кои се вршат на специјализирана
инфраструктура согласно со членот 87 од овој закон,
која инфраструктура бара значителна и долгорочна инвестиција, која барателот во потполност ја прифаќа, тогаш рамковниот договор може да биде склучен во времетраење од 15 години.
(9) По исклучок од ставот (8) на овој член може да
се дозволи склучување на рамковен договор за период
подолг од 15 години само во случаи кога постои голема, долгорочна инвестиција и кога таквата инвестиција
е покриена со договорни обврски што вклучуваат повеќегодишен план за амортизација.
(10) Согласно со ставот (8) од овој член барателот
може да бара детален опис на карактеристиките на инфраструктурниот капацитет, што подразбира зачестеност, обем и квалитет на трасите што ќе му се обезбедат на барателот за времетраење на рамковниот договор. Управителот на инфраструктурата може да го намали резервираниот капацитет што во период најмалку
од еден месец бил користен под најниската квота утврдена во членот 90 од овој закон.
(11) Елементите на рамковниот договор кои се од
општа природа треба да бидат достапни за секоја заинтересирана страна преку објавата на мрежа.
1. План и рокови за доделување на
инфраструктурен капацитет
Член 81
(1) Управителот на инфраструктура доделувањето
на инфраструктурните капацитети го врши врз основа
на планот за доделување на инфраструктурни капацитети, и тоа:
1) почетен датум за примање на барањата од барателите за доделување на инфраструктурни капацитети
кои ќе се вклучат во новиот возен ред е најрано 12 месеци, односно крајниот рок е осум месеци пред влегувањето во сила на новиот возен ред;
2) најдоцна 11 месеци пред влегувањето во сила на
новиот возен ред, управителот на инфраструктура заедно со соседните управители на инфраструктура треба,
преку изготвување на каталог на траси, да утврдат привремени меѓународни траси во соработка со другите
релевантни органи согласно со членот 78 од овој закон.
Доколку управителот на инфраструктура од реални
причини не е во можност да утврди привремени траси
во консултации со барателите изготвува нацрт на возен
ред кој претставува основа за барање на инфраструктурен капацитет;
3) по завршување на рокот за предавања на барањата за доделување на инфраструктурен капацитет управителот на инфраструктура ја започнува постапката за
доделување на инфраструктурни капацитети;
4) барањата за инфраструктурен капацитет предадени по карајниот рок за поднесување не се разгледуваат;
5) најдоцна во рок од четири месеци по крајниот
рок за поднесување на барањата за инфраструктурен
капацитет од страна на барателите, управителот на инфраструктура изработува проект на возен ред. Проектот на возниот ред ги вклучува сите пристигнати барања во утврдениот рок од ставот (1) точка 1 на овој
член, вклучувајќи ги сите ограничувања од страна на
управителот на инфраструктура, како и предвидените
инфраструктурни капацитети за одржување на инфраструктурата и
6) барањата примени по изработката на проектот на
возниот ред не можат да влијаат на негова измена,
освен со претходна согласност на барателот на кој првобитно му е доделен капацитетот.
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(2) Управителот на инфраструктура се договара со
управителите на инфраструктура од други земји кои
меѓународни возни траси треба да се вклучат во возниот ред, пред започнување на консултациите за проектот
на возниот ред за што се потребни неопходни прилагодувања.
7. Барање
Член 82
(1) Барателите поднесуваат барање до управителот
на инфраструктура со цел да склучат договор за пристап до железничката инфраструктура.
(2) Барањата што се однесуваат за доделување на
инфраструктурни капацитети треба да бидат во согласност со роковите од членот 81 став (1) точка 1 на овој
закон.
(3) Барателот кој е договорна страна во рамковниот
договор од членот 80 на овој закон, поднесува барање
во согласност со тој договор.
(4) Барател кој поднесува барање за инфраструктурни капацитети, кои се однесуваат на повеќе од една
мрежа, барањето може да го поднесе само кај еден
управител на инфраструктура. Во тој случај управителот на инфраструктура може во име на барателот да
побара инфраструктурен капацитет кај други управители на инфраструктура.
(5) Барател кој поднесува барање за инфраструктурен капацитет, кој се однесува за меѓународна траса,
барањето може да го поднесе само кај еден управител
на инфраструктура и во тој случај управителот на инфраструктура може во име на барателот да побара инфраструктурен капацитет кај друг управител на инфраструктура.
8. Постапка за доделување на инфраструктурен
капацитет
Член 83
(1) Управителот на инфраструктура во постапката за
доделување на инфраструктурен капацитет е должен
што е можно повеќе да ги исполни барањата за доделување на инфраструктурни капацитети, вклучувајќи ги и
барањата за возни траси што опфаќаат повеќе од една
мрежа, и притоа земајќи ги предвид сите ограничувања
во поглед на можностите на барателите, како и економските резултати што ги оствариле од нивното работење.
(2) Управителот на инфраструктура може да даде
приоритет на одреден вид услуги при доделувањето и
во процесот на координација, согласно со членовите 85
и 87 на овој закон.
(3) Управителот на инфраструктура врши усогласување со барателите за проектот на возен ред започнувајќи од денот на поднесување на барањата до изработката на проектот на возниот ред.
(4) Барателите се должни најмногу во рок од еден
месец од добивањето на проектот на возен ред да се
произнесат по него.
(5) Доколку барателите не се изјаснат во рокот
предвиден во ставот (4) на овој член управителот на
инфраструктура го смета за прифатен проектот на возниот ред, а барателот смета дека му е доделен бараниот
инфраструктурен капацитет.
(6) Управителот на инфраструктура ги презема сите
соодветни мерки со цел да ги разгледа и анализира изнесените забелешки и предлози дадени од страна на
превозникот во однос на проктот на возниот ред.
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9. Процес на координација
Член 84
(1) Во постапката за доделување на инфраструктурен капацитет согласно со членот 83 од овој закон, кога управителот на инфраструктура ќе се соочи со соодветни несогласувања меѓу различните барања од барателите, преку процес на координација на барањата, ќе
обезбеди што е можно најдобро исполнување на сите
барања.
(2) Во процесот на координација, управителот на
инфраструктура има право да предложи инфраструктурен капацитет кој се разликува од оној капацитет за кој
е поднесено барањето.
(3) Управителот на инфраструктура се грижи во
процесот на координација на барањата да ги разреши
сите несогласувања, по пат на консултации со барателите, со цел да се избегнат конфликтите меѓу барателите и управителот на инфраструктура.
(4) Процедурата и постапката што се применува во
процесот на координација се утврдува од управителот
на инфраструктура и се објавуваат во објавата на мрежа.
(5) Со процедурата и постапката од ставот (4) на
овој член се упатува како да се надминат потешкотиите
во врска со договарањето на возните траси, како и начинот како да се надминат последиците од промените
кои може да влијаат кај другите управители на инфраструктура.
(6) Кога барањата за инфраструктурни капацитети
не можат да се исполнат во процесот на координација,
управителот на инфраструктура донесува решение со
кое го одредува капацитетот и го доставува на барателот.
(7) Барателот кој е незадоволен од решението донесено од страна на управителот на инфраструктура има
право на жалба.
(8) Жалбата од ставот (7) на овој член се поднесува
до Агенцијата.
(9) По жалбата одлучува Агенцијата во рок од десет
работни дена од денот на приемот на жалбата.
10. Заситена инфраструктура
Член 85
(1) Кога процесот на координација за барана траса
и консултациите со барателите не е можно да ги задоволи барањата за инфраструктурен капацитет, тогаш
управителот на инфраструктура веднаш го прогласува
тој дел од инфраструктурата како заситен. За заситена
инфраструктура може да се прогласи и дел од инфраструктура која во блиска иднина ќе има недостиг на капацитети.
(2) Кога управителот на инфраструктура ќе прогласи дека железничката инфраструктура е заситена, тој
ќе спроведе анализа на капацитетите согласно со членот 88 од овој закон, освен доколку не е веќе спроведен
план за зајакнување на капацитети согласно со членот
89 од овој закон.
(3) Кога за користење на железничката инфраструктура, согласно со членот 70 став (4) од овој закон, не е
извршена наплата или не е постигнат задоволителен
резултат од наплатата, а инфраструктурата е прогласена за заситена, управителот на инфраструктура може
дополнително да примени приоритетни критериуми за
доделување на инфраструктурните капацитети.
(4) При утврдувањањето на приоритетните критериуми управителот на инфраструктура ја има предвид
важноста на услугата, а особено кога услугата се однесува за меѓународен превоз на стока.

(5) Со цел да се гарантира развој на соодветни превозни услуги, а особено да се исполнат барањата за јавна
услуга или да се поттикне развојот на железничкиот превоз на стока, управителот на инфраструктура ги презема
сите потребни мерки, под недискриминаторски услови,
да обезбеди ваквите услуги да добијат приоритет кога се
доделува еден инфраструктурен капацитет.
(6) Заради поттикнување на развојот на железничкиот превоз на стока, а во случај на заситена инфраструктура, Владата на Република Македонија може да
му одобри средства на управителот на инфраструктура,
согласно со средствата обезбедени во годишната програма од членот 26 став (4) на овој закон.
(7) Процедурите што се спроведуваат и критериумите што се користат кога инфраструктурата е заситена се содржани во објавата на мрежа.
11. Ад хок барања
Член 86
(1) Управителот на инфраструктура одговара на секое ад хок барање за поединечни возни траси колку
што е можно побрзо, а најмногу во рок од пет работни
дена од денот на поднесувањето на барањето. Информациите што се даваат за слободните, односно неискористените капацитети до сите баратели кои имаат намера да ги користат инфраструктурните капацитети
мора да бидат достапни на недискриминаторски начин.
(2) Управителот на инфраструктура, кога е потребно, спроведува процена на потребата да се резервира
капацитет кој ќе биде на располагање согласно со возниот ред со цел да одговори брзо на евентуалните ад
хок барања за користење на инфраструктурните капацитети, вклучувајќи ги и капацитетите на заситената
инфраструктура.
12. Специјализирана инфраструктура
Член 87
(1) Инфраструктурните капацитети се сметаат дека
се слободни на користење за сите видови на услуги, доколку ги исполнуваат карактеристиките потребни за
сообраќај на возот по соодветна траса.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член кога има
соодветни алтернативни траси управителот на инфраструктура може, по усогласувањето со заинтересираните страни, да определи одредена инфраструктура да биде користена за одредени видови на превоз.
(3) Управителот на инфраструктура при доделувањето на инфраструктурните капацитети може да даде
приоритет за случаите од ставот (2) на овој член почитувајќи ги начелата за транспарентност и недискриминација.
(4) Со доделувањето на специјализираната инфраструктура не треба да се забрани користењето на оваа
инфраструктура за други видови на превоз кога капацитетот е слободен и кога железничките возила ги исполнуваат техничките карактеристики потребни за сообраќај на таа делница.
(5) Кога железничката инфраструктура е доделена
согласно со ставовите (2), (3) и (4) од овој член истата
треба да биде опишана во објавата на мрежа.
13. Анализа на капацитети
Член 88
(1) Анализата на капацитети ги определува ограничувањата на инфраструктурата. Анализата треба да ги
идентификува причините за заситеност на инфрастру-
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ктурата, како и да предвиди мерки кои треба да се преземат во краток и долг период со цел за заситеноста да се
намали, односно ослободи и да предложи методи кои ќе
овозможат задоволување на дополнителни барања.
(2) Анализата треба да ги земе предвид инфраструктурата, оперативното работење, видот на различни услуги и нивното влијание врз инфраструктурните капацитети како целина. Мерките од ставот (1) на овој член
предвидуваат повторно одредување на траси, одредување на период на извршување на услуги, менување на
максималната брзина на пругата и подобрување на инфраструктурата во целина.
(3) Анализата на капацитетите треба да биде завршена во рок од шест месеци од денот кога е утврдено
дека инфраструктурата е заситена.
14. План за зајакнување на капацитети
Член 89
(1) Во рок од шест месеци по завршувањето на анализата на капацитетите, управителот на инфраструктура треба да подготви план за зајакнување на капацитетите, по извршени консултации со корисниците на релевантната заситена инфраструктура.
(2) Планот за зајакнување од ставот (1) на овој член
ги содржи следниве елементи:
- причини за заситеноста,
- прогнозиран развој на сообраќајот,
- ограничувања на развојот на инфраструктурата и
- опции и трошоци за зајакнување на капацитетите,
вклучувајќи ги и можните промени во надоместокот за
пристап.
(3) Во планот за зајакнување од ставот (1) на овој
член, врз основа на анализа на приходите и трошоците
поврзани со можните мерки кои треба да се идентификуваат, се утврдува акциски план на постапување кој
треба да се преземе за да се зајакне инфраструктурниот
капацитет, при што треба да се направи временски распоред за спроведување на овие мерки.
(4) Планот за зајакнување од ставот (1) на овој член
го одобрува органот на управување на управителот на
инфраструктура.
(5) Управителот на инфраструктура треба да престане да наплатува секаков надоместок кој се наплатува за одредена инфраструктура согласно со членот 70
став (4) од овој закон во случаите кога:
- нема план за зајакнување на капацитетите или
- не напредува акцискиот план што е составен дел
на планот за зајакнување на капацитетите.
(6) По исклучок од ставот (5) на овој член управителот на инфраструктура може да продолжи да врши
наплата на надоместокот од членот 70 став (4) на овој
закон по одобрение на Агенцијата, доколу:
- планот за зајакнување на капацитетите не може да
се реализира поради објективни причини, односно причини што се вон контрола на управителот на инфраструктура или
- решенијата што се на располагање не се економски или финансиски одржливи.
15. Користење на возни траси
Член 90
(1) Управителот на инфраструктура ја откажува доделената возна траса која во текот на еден месец се користела помалку од прагот на квотата утврдена во објавата на мрежа, освен ако тоа било поради неекономски
причини кои се од објективна природа и на кои превозникот не можел да влијае, а особено во случај на заситена инфраструктура.
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(2) Управителот на инфраструктура во случај на заситена инфраструктура прагот на квота од ставот (1) на
овој член го одредува земајќи го предвид претходното
ниво на користење на трасата, во одредување на приоритетите во постапката за доделување на инфраструктурен капацитет.
16. Доделување на инфраструктурен капацитет наменет за одржување на железничка инфраструктура
Член 91
(1) Барањето и доделувањето на инфраструктурен капацитет за реконструкција, ремонт и одржување на железничката инфраструктура е составен дел од постапката за
доделување на инфраструктурни капацитети.
(2) Управителот на инфраструктура ги зема предвид последиците од доделениот инфраструктурен капацитет за реконструкција, ремонт и одржување на инфраструктурата наспроти бараните капацитети на барателите.
17. Посебни мерки што се преземаат во случај на
нарушување на сообраќајот
Член 92
(1) Во случај на нарушување на железничкиот сообраќај предизвикан од технички дефект, сериозна несреќа, несреќа или инцидент управителот на инфраструктура ги презема сите потребни мерки за воспоставување на редовни услови на сообраќај во најкраток
можен рок.
(2) Управителот на инфраструктура изготвува резервен план во кој се наведуваат сите органи и институции што треба да се информираат во случај на сериозна несреќа, несреќа или инцидент или сериозни нарушувања на сообраќајот на возовите.
(3) Во итни случаи кога железничката инфраструктура не може да се користи, управителот на инфраструктура може да откаже траси на возови во временски период потребен за оспособување на инфраструктурата без претходно известување на превозникот.
(4) Управителот на инфраструктура ако оцени дека
тоа е потребно може да бара од превозниците да ги стават на располагање ресурсите што се сметаат за најсоодветни со цел за нормализација на условите за сообраќај во што е можно пократок рок.
(5) На барање на Управата превозниците се вклучуваат во спроведување, набљудување и исполнување на
своите сигурносни стандарди и правила.
18. Возен ред
Член 93
(1) Управителот на инфраструктура еднаш годишно
утврдува и донесува возен ред.
(2) Возниот ред се утврдува врз основа на договорот за користење на инфраструктурата склучен меѓу
управителот на инфраструктура и превозниците.
(3) Возниот ред се менува на полноќ во втората сабота од месец декември. Кога има промена или прилагодување по завршување на зимскиот период во патничкиот сообраќај, промената се случува на полноќ во
втората сабота во месец јуни секоја година, како и меѓу
овие одредени временски периоди кога за тоа има потреба.
(4) Управителот на инфраструктура и превозниците
сообраќајот, односно превозот го извршуваат согласно
со утврдениот возен ред.
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(5) Возниот ред, измените и дополнувањата на возниот ред за јавниот превоз на патници се објавуваат на
веб страницата на управителот на инфраструктура, во
најмалку два дневни весника и се истакнува на видни
места во станичните објекти и друг вообичаен начин
најдоцна седум дена пред започнувањето на важноста
на возниот ред.
(6) Постапката, како и техничките нормативи за
изработка на возниот ред ги пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
X. АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СЕКТОР
Член 94
(1) За обезбедување на транспарентно и недискриминаторно работење на управителот на инфраструктура превозниците, телата и институциите поврзани со
работењето на железницата, како и други учесници кои
обезбедуваат железнички услуги во железничкиот јавен превоз се основа Агенција за регулирање на железничкиот сектор.
(2) Агецијата е независна од надлежните органи од
членот 5 став (3) на овој закон.
Член 95
(1) Агенцијата се основа како самостојно и непрофитно правно лице со јавни овластувања утврдени со
овој закон.
(2) Имотот и средствата за работа на Агенцијата се
сопственост на Република Македонија и со нив управува и ги користи Агенцијата.
(3) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.
(4) Работата на Агенцијата е јавна.
(5) Агенцијата стекнува статус на правно лице со
запишување во Централниот регистар на Република
Македонија.
(6) Агенцијата има Статут со кој се уредуваат прашањата значајни за извршување на дејноста и работата
на Агенцијата, материјалните и други права и обврски,
правата и обврските на членовите на Управниот одбор,
како и вработените во Агенцијата.
Член 95-а
Статут на Агенцијата
(1) Работењето и организацијата на Агенцијата поблиску се уредуваат со Статутот на Агенцијата.
(2) Статутот на Агенцијата особено содржи одредби за:
- заштитен знак и седиште на Агенцијата,
- изработка и употреба на печати на Агенцијата,
- застапување на Агенцијата,
- постапка за именување и разрешување на директорот на Агенцијата,
- постапка за донесување на подзаконски акти и општи акти на Агенцијата,
- постапка за вработување во Агенцијата,
- постапка за наградување и казнување на вработените во Агенцијата,
- постапка за стручно оспособување и усовршување
на вработените во Агенцијата,
- обврската за вработените во однос на чување на
доверливост на податоците и
- други одредби од значење за работењето на Агенцијата.

(3) Статутот на Агенцијата се објавува на веб страницата на Агенцијата.
(4) На Статутот на Агенцијата согласност дава Собранието на Република Македонија.
Член 96
Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија.
Член 97
(1) Агенцијата е надлежна:
- за дефинирање и контрола над критериумите за
квалитетот на железничките услуги дадени од превозниците и управителите на инфраструктура,
- да врши мониторинг за почитување на правата на
патниците,
- да обезбеди дека надоместокот за пристап до инфраструктурата утврден од управителот на инфраструктура е недискриминаторски, согласно со овој закон,
- да презема мерки за спречување на неправично и
дискриминаторско однесување на управителот на инфраструктура и секој превозник или барател за доделување на инфраструктурен капацитет,
- да презема мерки за спречување на неправично и
дискриминаторско однесување меѓу два или повеќе
превозника при давањето на услуги во железничкиот
превоз,
- да презема мерки за спречување на неправично и
дискриминаторско применување на објавата на мрежа
и рамковните договори,
- за одобрување на наплата на надоместок во случај
на заситена инфраструктура, ако планот за капацитети
не може да се реализира или понудените решенија се
неекономични и финансиски неисплатливи,
- за контрола на пристап и користење на објекти и
стабилни постројки со кои не управува управителот на
инфраструктура, а кои се регулираат со договор меѓу
давател на услуга и еден или повеќе превозници,
- да издава дозволи за вршење јавен железнички
превоз, согласно со членот 16 од овој закон,
- да издава дозволи за вршење превоз за сопствени
потреби, согласно со членот 20 од овој закон,
- да издава дозволи за управување со железничка
инфраструктура, согласно со член 21 од овој закон,
- да донесува и спроведува подзаконски акти врз
основа на овој закон,
- да води управни постапки и донесува одлуки во
управна постапка согласно со одредбите од овој закон
и Законот за општа управна постапка,
- да дава мислење и учествува при подготвувањето
на закони, прописи и други акти што се однесуваат на
железничките услуги, како и при склучувањето, односно пристапувањето на Република Македонија кон меѓународни договори од областа на железниците,
- да води регистар за издадени, поништени, повлечени дозволи за вршење на јавен железнички превоз
издадени на превозник и дозволи за управување со железничка инфраструктура издадени на управител на
инфраструктура,
- да го набљудува железничкиот пазар со цел да ја
анализира конкуренцијата меѓу различните видови на
превоз и
- да врши мониторинг на конкуренцијата на пазарот
на железнички услуги, вклучувајќи го и пазарот за превоз на стока по железница.
(2) При вршење на работите од својата надлежност,
Агенцијата соработува со други државни органи и институции и учествува во работата на меѓународни организации и здруженија на национални и регионални тела од областа на железничкиот сообраќај.
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(3) Агенцијата во вршењето на својте надлежности
од ставот (1) на овој член донесува решенија. Донесените решенија во рамките на надлежностите на Агенцијата се обврзувачки.
(4) Против решенијата на Агенцијата од ставот (3)
на овој член управителот на инфрастрауктурата и превозникот може да поднесат тужба за поведување на
управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на
решението и истата не го одлага извршувањето на решението.
(5) Овластените лица од член 97-в став (1) на овој
закон имаат право да извршат проверка на исполнувањето на решенијата од ставот (3) на овој член.
(6) Агенцијата поднесува барање за поведување
прекршочна постапка пред надлежен суд во случај на
непочитување на решенијата од ставот (3) на овој член.
(7) Агенцијата е овластена да побара дополнителни
податоци, информации и друга документација од управителот на инфраструктура, превозникот или трети заинтересирани страни кои се потребни за вршење на работите од нејзина надлежност врз основа на овој закон
и други прописи со кои се уредува вршењето на железничкиот превоз.
(8) Субјектите од ставот (2) на овој член се должни
да одговорат на барањето на Агенцијата и да ги достават бараните податоци, информации и друга документација без одлагање.
(9) Доколку се водат преговори меѓу барателите и
управителот на инфраструктура, а се однесуваат на нивото на надоместокот за пристап до инфраструктурата,
треба да се спроведат под надзор на Агенцијата, при
што Агенцијата интервенира само ако преговорите меѓу барателите и управителот на инфраструктура не се
во согласност со овој закон.
Член 97-а
Контрола на квалитетот на услугите кои железничките превозници им ги обезбедуваат на патниците
во железничкиот сообраќај и права на патниците
(1) Патниците во железничкиот сообраќај имаат
право да добијат информации пред патувањето, за време на патувањето и за минималните стадарди за квалитетот на услугите согласно со Законот за договорите за
превоз во железничкиот сообраќај.
(2) На писмено барање на Агенцијата, заради вршење на контрола на квалитетот на дадените услуги на
патниците при вршењето на превозот, железничките
превозници без одлагање, а најдоцна во рок од десет
работни дена доставуваат податоци до Агенцијата.
(3) Критериумите за квалитет на услугите и методологијата за вршење на контрола над квалитетот на дадените услуги од став (1) на овој член, како и образецот за
мониторинг и доставување на бараните податоци од
страна на железничките превозници ги пропишува Агенцијата по претходна согласност од Министерството за
транспорт и врски и Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје.
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(2) Критериумите за квалитетот на услугите кои
управителот на инфраструктурата им ги обезбедува на
железничките превозници и методологијата за вршење
на контрола над квалитетот на дадените услуги, како и
образецот за доставување на бараните податоци од
страна на управителот на инфраструктурата ги пропишува Агенцијата по претходна согласност од Министерството за транспорт и врски и Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.
Член 97-в
Овластени лица
(1) Спроведувањето на контролата на квалитетот на
услугите кои железничките превозници им ги обезбедуваат на патниците во железничкиот сообраќај и права на патниците и контрола на квалитетот на услугите
кои управителот на инфраструктурата им ги обезбедува на железничките превозници пропишани со овој закон ги вршат стручни лица од Агенцијата, овластени за
тоа со решение на директорот на Агенцијата (во натамошниот текст: овластеното лице).
(2) Директорот на Агенцијата на овластеното лице
му издава службена легитимација која му служи за докажување на неговото службено својство и која е должен да ја покаже при вршењето на контролата.
(3) Службената легитимација на овластеното лице
му се одзема кога му е одземено овластувањето или му
престанал работниот однос во Агенцијата.
(4) Овластеното лице има право и должност стручно да се оспособува за извршување на своите работи и
задачи.
(5) Формата и содржината на службената легитимација од ставот (2) на овој член и начинот на издавање и
одземање ги пропишува Агенцијата.
Член 97-г
Права и обврски на субјектот кој е предмет
на контрола
(1) Субјектот кој е предмет на контрола на квалитетот е должен на овластеното лице од членот 97-в став
(1) од овој закон при вршење контрола на квалитетот
да му овозможи непречено вршење на контролата.
(2) Субјектот од ставот (1) на овој член е должен на
овластеното лице заради вршење на контрола на квалитетот да му овозможи, стави на увид и на писмено барање на овластеното лице да ги даде сите потребни информации, податоци и документација без оглед на медиумот на кој истите се чуваат.
(3) Субјектот кој е предмет на контрола има право
да дава писмени изјави на записникот од членот 97-д
став (1) од овој закон и забелешки поврзани со контролата со образложение за причините за истите.
(4) Начинот и постапката на вршењето на контролата
на квалитетот на услугата го пропишува Агенцијата.

Член 97-б
Контрола на квалитетот на услугите кои управителот на инфраструктурата им ги обезбедува на
железничките превозници

Член 97-д
Постапка за контрола на квалитетот
на дадените услуги

(1) На писмено барање на Агенцијата, заради вршење
на контрола на квалитетот на дадените услуги од страна
на управителот на инфраструктурата, управителот на инфраструктурата без одлагање, а најдоцна во рок од десет
работни дена доставува податоци до Агенцијата.

(1) За извршената контрола на квалитетот на дадените услуги од управителот на инфраструктурата или
железничкиот превозник (во натамошен текст: контрола на квалитетот) овластеното лице составува записник
од извршена контрола на квалитетот.
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(2) Записникот од ставот (1) на овој член треба да
содржи приказ на утврдената фактичка состојба при
контролата на квалитетот.
(3) За резултатите од извршената контрола на квалитетот, овластеното лице е должно веднаш, а најдоцна во
рок од три дена од денот на извршената контрола на квалитетот да го извести директорот на Агенцијата и да му
поднесе записник заедно со сите списи од надзорот.
(4) Во случај на повреда односно непочитување на
критериумите на квалитет на дадените услуги од членовите 97-а став (3) и 97-б став (2) од овој закон или
друг пропис донесен од страна на Агенцијата врз основа на овој закон, а која е утврдена од страна на овластеното лице и констатирана со записник, директорот на
Агенцијата донесува решение.
(5) Со решението од ставот (4) на овој член се утврдуваат услови и се наложуваат обврски, мерки и активности кои железничкиот превозник или управителот на
инфраструктурата е должен да ги исполни и изврши заради отстранување на утврдените неправилности, во
рокови определени соодветно на природата и тежината
на условите и обврските.
(6) Железничкиот превозник и управителот на инфраструктурата се должни да постапат по решението
од ставот (4) на овој член и да ги отстранат утврдените
неправилности во рокот утврден со решението.
(7) Овластеното лице од членот 97-в став (1) на овој
закон има право да изврши проверка на исполнувањето
на решението од ставот (4) на овој член.
(8) Постапката за извршената контрола на квалитетот овластеното лице ја спроведува согласно со одредбите од овој закон.
(9) Формата и содржината на записникот за извршената контрола на квалитетот ги пропишува Агенцијата.
Член 97-ѓ
Право на судска заштита
(1) Решение на директорот на Агенцијата донесено
во управна постапка е конечно.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член,
управителот на инфраструктурата и превозникот може
да се поднесат тужба за поведување управен спор.
(3) Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на решението
и истата не го одлага извршувањето на решението.
Член 98
Агенцијата разменува информации за својата работа и за принципите на одлучување и за практиките заради усогласување на принципите за донесување на одлуки со други странски регулаторни тела.
1. Жалбена постапка
Член 99
(1) Барателот има право на жалба до Агенцијата,
ако смета дека бил неправично третиран, дискриминиран или е на некој начин оштетен и не се согласува со
одлуката донесена од управителот на инфраструктура,
а во врска со:
- објавата на мрежа,
- критериумите содржани во објавата на мрежа,
- процесот за доделување на инфраструктурните капацитети и постигнатите резултати,
- планот за наплата,
- висината или структурата на надоместокот за пристап до инфраструктурата кој се плаќа или траба да се
плати и

- договорите за пристап согласно со членот 65 од
овој закон.
(2) Агенцијата во постапката по жалба има овластување да бара потребни информации од управителорт
на инфраструктура, барателите и од секоја инволвирана трета страна вклучени во постапката, кои мора да се
достават без одлагање.
(3) Жалбата од ставот (1) на овој член може да се
поднесе во рок од осум дена од денот на добивањето на
актот на управителот на инфраструктура.
(4) Агенцијата одлучува по жалбата во рок од 15
дена од денот на доставувањето на сите потребни информации и донесува решение.
(5) Во случај на жалба против одбивањето да се додели инфраструктурен капацитет или против условите
за доделување на инфраструктурен капацитет, Агенцијата или потврдува дека нема потреба од менување на
одлуката на управителот на инфраструктура или бара
менување на таа одлука во согласност со насоките
одредени од Агенцијата.
(6) Решението од ставот (4) на овој член е обврзувачко за сите страни.
(7) Овластеното лице од членот 97-в став (1) од овој
закон има право да изврши проверка на исполнувањето
на решението од ставот (4) на овој член.
(8) Против решението од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.
(9) Тужбата од ставот (8) на овој член не го одлага
извршувањето на решението од ставот (4) на овој член.
2. Органи на Агенцијата
Член 100
Органи на Агенцијата се Управен одбор и директор
на Агенцијата.
3. Управен одбор на Агенцијата
Член 101
(1) Управниот одбор се состои од три члена од кои
еден е претседател на Управниот одбор.
(2) Со работата на Управниот одбор раководи претседателот на Управниот одбор.
(3) Претседателот и членовите на Управниот одбор
ги именува Собранието на Република Македонија на
предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија со
мандат од четири години, со можност за уште еден
мандат.
(4) За претседател и членови на Управниот одбор
можат да бидат именувани лица кои се државјани на
Република Македонија, со постојано живеалиште во
Република Македонија, имаат завршено високо образование од областа на техничките, правните и економските науки, со работно искуство над пет години од областа на превозот на железничкиот сообраќај и инфраструктурата и со активно познавање на еден странски
јазик.
(5) Претседателот и членовите на Управниот одбор
се именуваат не подоцна од 60 дена пред истекот на
мандатот.
(6) За времетраењето на мандатот претседателот и
членовите на Управниот одбор не можат да бидат пратеници во Собранието на Република Македонија, членови на Владата на Република Македонија, лица кои
извршуваат должности во органите и телата на политички партии, членови на управни и надзорни одбори
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на јавни претпријатија или членови на друг вид на асоцијација на правни и физички лица кои би можеле да
доведат до конфликт на интереси.
(7) Претседателот, членот на Управниот одбор, неговиот/нејзиниот брачен другар или невенчан партнер,
како и блиски роднини во прва линија до второ колено,
не можат да имаат удел на акции, директно или индиректно во организацијата што извршува активности
кои директно спаѓаат под надлежност на Агенцијата.
(8) Ако постапката за именување не е завршена
пред истекот на мандатот на претседателот и членовите на Управниот одбор чиј мандат е истечен, претседателот и членовите на Управниот одбор ќе продолжат
да ја вршат својата функција, но не подолго од шест
месеци.
(9) Претседателот и членовите на Управниот одбор
имаат право на месечен надоместок и надоместок на
други трошоци утврдени со Статутот на Агенцијата.
(10) Средствата за надоместокот и другите трошоци
на претседателот и членовите на Управниот одбор се
обезбедуваат од средствата на Агенцијата, утврдени со
годишниот финансиски план.
(11) За претседател и член на Управниот одбор можат да бидат именувани лица вработени во други правни лица, освен ако тоа не претставува конфликт на интереси согласно со овој закон.
4. Начин на работа и одлучување на Управниот
одбор
Член 102
(1) Управниот одбор одлучува на седници. Седниците ги свикува претседателот на Управниот одбор по
писмен предлог на директорот на Агенцијата или по
писмен предлог на членовите на Управниот одбор.
Претседателот на Управниот одбор претседава на седниците на Управниот одбор и го претставува Управниот одбор.
(2) Седниците на Управниот одбор се јавни. По
исклучок, Управниот одбор може да одлучи дали седницата или расправата по некоја точка ќе биде затворена за јавноста.
(3) Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на
Управниот одбор.
(4) Одлуките кои ги донесува Управниот одбор се
објавуваат на веб страницата на Агенцијата во рок од
седум дена од денот на одржувањето на седницата.
5. Надлежност на Управниот одбор
Член 103
(1) Управниот одбор е надлежен да:
- донесува Статут,
- донесува подзаконски акти за спроведување на
овој закон,
- донесува општи акти за работењето на Агенцијата, утврдени со Статутот на Агенцијата, по предлог на
директорот на Агенцијата,
- донесува деловник за работа на Управниот одбор
во согласност со овој закон и со Статутот на Агенцијата,
- го усвојува годишниот извештај за работата на
Агенцијата за претходната година,
- ја усвојува годишната програма за работа и развој
на Агенцијата за наредната година,
- го следи спроведувањето на годишната програма
за работа и развој на Агенцијата преку кварталните извештаи доставени од директорот на Агенцијата,
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- го именува и разрешува директорот на Агенцијата
во согласност со овој закон и по постапка утврдена во
Статутот на Агенцијата,
-дава претходна согласност на решенијата донесени
од страна на директорот по прашања од надлежност на
Агенцијата, пропишани со членот 97 од овој закон,
- доставува извештаи, препораки и предлози до Собранието на Република Македонија и други државни
органи и институции од областа на железничкиот сообраќај,
- одлучува по жалбите на вработените кои произлегуваат од работниот однос,
- донесува други акти на Агенцијата и
- врши други работи утврдени со овој закон и Статутот на Агенцијата.
(2) Работата на Управниот одбор и начинот на донесувањето на одлуки поблиску се уредува со Деловникот за работа на Управниот одбор.
6. Разрешување на претседателот и членовите на
Управниот одбор
Член 104
(1) Собранието на Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, може да ги разреши претседателот и членовите
на Управниот одбор пред истекот на мандатот за кои се
именувани поради следниве причини:
- на нивно барање,
- во случај на спреченост на вршење на функцијата
поради болест подолго од шест месеци или смрт,
- прифаќање на функција или работа што е неспојлива со неговата функција член на Управниот одбор,
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело со казна затвор во траење над шест месеци
или казна забрана за вршење на професија, дејност или
должност со денот на изрекувањето на казната за време
додека ја врши функцијата,
- повреда на одредбите или прописите донесени врз
основа на овој закон или злоупотреба на функцијата и
- неоправдано отсуство едноподруго на три седници или пет седници во тековната година.
(2) Не доставувње на годишен извештај за работа за
претходната година и годишна програма за работа и развој на Агенцијата за наредната година до Собранието на
Република Македонија е основ за колективно разрешување на претседателот и членовите на Управниот одбор.
(3) Доколку постои причина за разрешување на
член од Управниот одбор на Агенцијата пред истекот
на мандатот за кој е именуван, Управниот одбор на
Агенцијата треба да ја извести Комисијата за прашања
на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија во рок од седум дена од денот на дознавањето за причината.
7. Директор на Агенцијата и услови кои треба да ги
исполнува директорот
Член 105
(1) Со работата на Агенцијата раководи директор.
(2) Директорот на Агенцијата го именува Управниот обор на Агенцијата по пат на јавен конкурс.
(3) Мандатот на директорот е четири години со
можност за уште еден последователен мандат.
(4) Директорот на Агенцијата траба да биде државјанин на Република Македонија, со постојано живеалиште во Република Македонија, да има завршено високо
образование од областа на техничките, правните и економските науки, да има работно искуство над пет годи-
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ни од областа на превозот на железничкиот сообраќај и
инфраструктурата и најмалку три години работно
искуство на раководно место и активно познавање на
еден странски јазик.
(5) Управниот одбор е должен да го именува директорот не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот
на неговиот претходник.
(6) Директорот на Агенцијата, неговиот/нејзиниот
брачен дугар или невенчан партнер, како и блиски роднини во прва линија до второ колено, не може да имаат
удел на акции, директно или индиректно во организацијата што извршува активности кои директно спаѓаат
под надлежност на Агенцијата.
(7) Директорот е професионално ангажиран во
Агенцијата со полно работно време.

- на негово барање,
- во случај на спреченост за вршење на функција
поради болест подолго од шест месеци или смрт,
- прифаќање на функција или работа што се неспојливи со неговата функција на директор,
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење од над шест месеци или казна забрана за вршење на професија, дејност или должност со денот на изрекување на казната
за време додека ја врши функцијата и
- повреда на одредбите или прописите донесени врз
основа на овој закон или злоупотреба на функцијата.

8. Надлежност на директорот

Член 108
(1) Средствата за работа на Агенцијата се обезбедуваат од:
- годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги,
- сопствени средства,
- донации и заеми и
- други средства.
(2) Управителите на инфраструктура и превозниците како учесници во пазарот на железнички услуги на
Агенцијата и плаќаат годишна такса за регулирање на
пазарот на железнички услуги.
(3) Годишната такса од ставот (2) на овој член претставува збир од таксата за регулирање на пазарот на
железнички услуги што ја плаќаат сите управители на
инфраструктура и сите превозници.
(4) Основицата за пресметување на годишната такса од ставот (2) на овој член изнесува 1,5% од остварениот годишен надоместок за користење на железничка инфраструктура што го наплатуваат управителите
на инфраструктура од превозниците и тоа од минималниот пакет на услуги и пристапот по пруга до услужните објекти.
(5) За годишно остварениот приход од надоместок
за користење на железничка инфраструктура и тоа за
минималниот пакет на услуги и пристапот по пруга до
услужните објекти, управителите на инфраструктура
поднесуваат до Агенцијата извештај , за секој превозник одделно, најдоцна до 5 март секоја година.
(6) Годишната такса од ставот (2) на овој член што
ја плаќаат управителите на инфраструктура изнесува
30% од износот утврден во ставот (4) на овој член. Секој управител на инфраструктура ќе плаќа такса пропорционална на нивното учество во вкупно остварениот приход од надоместок за користење на железничка
инфраструктура и тоа од минималниот пакет на услуги
и пристапот по пруга до услужните објекти.
(7) Годишната такса од ставот (2) на овој член што
ја плаќаат превозниците изнесува 70% од износот од
ставот (4) на овој член. Секој превозник учесник во пазарот на железнички услуги ќе плаќа такса пропорционално на нивното учество во вкупно направениот трошок на име на надоместок за користење на железничка
инфраструктура на Република Македонија и тоа од минималниот пакет на услуги и пристапот по пруга до услужните објекти.
(8) Управителите на инфраструктура и превозниците се должни два пати годишно, најдоцна до 31 март и
30 септември секоја година, на сметка на Агенцијата,
да ја платат таксата од ставот (2) на овој член.
(9) Годишната такса од ставот (2) на овој член се
плаќа на сметка на Агенцијата и се користи за вршење
на работите на Агенцијата утврдени со овој закон.

Член 106
(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата
и е одговорен за законито работење на Агенцијата и ги
има следниве надлежности:
- ја претставува и застапува Агенцијата,
- ја организира работата и раководи со стручните
служби на Агенцијата,
- ги предлага Статутот, годишната програма за работа и развој и годишниот извештај за работа на Агенцијата,
- предлага општи акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата,
- предлага акти што ги донесува Управниот одбор,
- ги извршува одлуките донесени од страна на
Управниот одбор,
- дава овластувања во рамките на своите надлежности,
- донесува решенија по жалбена постапка,
- донесува решенија по прашања од надлежност на
Агенцијата,
- потпишува договори во име на Агенцијата,
- донесува одлуки по прашања за кои не одлучува
Управниот одбор,
- се грижи за спроведување на подзаконските и други акти кои ги донесува Управниот одбор,
- соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на локалната самоуправа и
со невладини организации и здруженија на граѓани и
- врши други работи утврдени со овој закон и Статут на Агенцијата.
(2) Директорот на Агенцијата е должен да воспостави внатрешна контрола преку имплементација на
соодветен систем на финансиски менаџмент и контрола и внатрешна ревизија согласно со Законот за јавна
внатрешна финансиска контрола.
(3) Директорот има право да присуствува и учествува
на состаноците на Управниот одбор без право на глас.
(4) Директорот може да поднесе оставка на својата
функција во писмена форма до Управниот одбор.
(5) Ако мандатот на директорот е завршен, а постапката за именување на директор не е завршена, тогаш директорот продолжува да ја врши функцијата се
додека не се именува директор, но не подолго од шест
месеци.
9. Разрешување на директор
Член 107
Директорот може да биде разрешен од страна на
Управниот одбор пред истекот на мандатот во следниве случаи:

10. Средства за вршење на дејност
на Агенцијата
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Член 109
(1) Агенцијата е должна до Собранието на Република Македонија да достави годишна програма за работа
и развој за наредната година и годишен извештај за работата за претходната година.
(2) Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за наредната година, Управниот одбор ја доставува до Собранието на Република Македонија до 30
ноември во тековната година, а Собранието на Република Македонија ја одобрува најдоцна до 31 декември
истата година.
(3) Годишната програма за работа и развој од ставот (2) на овој член содржи:
- програма за работа за наредната година и
- финансиски план за нaредната година.
(4) Годишниот извештај за работата за претходната
година, Управниот одбор го доставува до Собранието
на Република Македонија најдоцна до 31 март во тековната година, а Собранието на Република Македонија го одобрува најдоцна до 30 април истата година.
(5) Годишниот извештај за работата од ставот (4) на
овој член особено содржи:
- извештај за извршени активности на Агенцијата
во претходната година,
- извештај за состојбата на пазарот на железничките
услуги во Република Македонија во претходната година,
- извештај за извршување на финансискиот план на
Агенцијата за претходната година и финансиски извештај за претходната година (годишна сметка) и
- ревизорски извештај изработен од надворешен и
независен ревизор.
(6) Годишниот извештај за работа и годишната програма за работа и развој на Агенцијата јавно се достапни и истите се објавуваат на веб страницата на Агенцијата.
(7) На барање на Собранието на Република Македонија, Агенцијата е должна да поднесе извештај за работа и развој на Агенцијата и финансиски извештај за
работењето на Агенцијата и за период пократок од една година.
11. Организација и вработување во Агенцијата
Член 110
(1) Стручните работи во Агенцијата ги извршуваат
лица вработени во Агенцијата.
(2) Внатрешната организација и начинот на работа
на стручната служба поблиску се уредува со актот за
организација и систематизација на работите и задачите
на Агенцијата.
(3) Со Статутот на Агенцијата поблиску се утврдува постапката и начинот на внатрешното организирање
и работење на Агенцијата.
(4) Претседателот и членовите на Управниот одбор
на Агенцијата, директорот и вработените во Агенцијата се должни да ги чуваат како службена тајна сите документи и информации до кои ќе дојдат при извршувањето на својата работа и должност, а чие соопштување
до неовластено лице ќе штети на угледот и интересите
на Агенцијата.
12. Надзор над законитоста на работењето
на Агенцијата
Член 111
(1) Надзор над законитоста на работењето на Агенцијата и општите акти врши Собранието на Република
Македонија.
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(2) Надзорот над финансиското работење на Агенцијата го врши надлежниот орган на државната управа,
односно правно лице кое за тоа е јавно овластено.
XI. КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО
Член 112
(1) Договор за јавно приватно партнерство може да
се воспостави за изградба и управување на железничка
инфраструктура или за управување на дел или целата
железничка инфраструктура согласно со Законот за
концесии и јавно приватно партнерство.
(2) Владата на Република Македонија, на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, донесува одлука за започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство од ставот (1) на овој член врз основа на
претходно изработена физибилити студија за оправданоста од доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство.
(3) Правните лица кои учествуваат во постапката за
воспоставување на јавно приватно партнерство од ставот (1) на овој член треба да имаат дозвола за управување со железничката инфраструктура и одобрение за
сигурност за управување со железничка инфраструктура согласно со овој закон.
(4) Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство од ставот (1)
на овој член се спроведува согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 113
(1) Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство за изградба и управување на дел или целата железничка инфраструктура се склучува за период
до 50 години.
(2) Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство за управување на дел или целата железничка
инфраструктура се склучува за период до 35 години.
(3) За периодот за кој е склучен договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство од ставовите (1) и (2) на овој член приватниот партнер не може
да го пренесе договорот на друго правно лице.
Членот 114 е избришан
Член 115
Приватниот партнер е должен железничката пруга
или објект на пругата да ги проектира, изгради и даде
во употреба, односно да ги користи согласно со прописите, нормативите и стандардите за ваков вид објекти
во Република Македонија.
Член 116
Правата и обврските утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон во однос на
одржувањето, заштитата и надзорот на железничката
инфраструктура и спроведувањето на мерките за сигурност на железничкиот сообраќај важат и за приватниот партнер.
Член 117
Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство престанува да важи на начин и под услови
предвидени во Законот за концесии и јавно приватно
партнерство, како и условите утврдени во договорот.

28 јуни 2013

XII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Член 118
(1) Финансирањето на железничката инфраструктура се врши согласно со годишната програма од членот
26 став (4) на овој закон.
(2) Средствата за финансирање на изградба на нова
железничка инфраструктура се обезбедуваат од:
1) средства од Буџетот на Република Македонија за
тековната година;
2) кредити и заеми и
3) други извори.
(3) Средствата за финансирање на постојната железничка инфраструктура се обезбедуваат од:
1) надоместок за користење на железничка инфраструктура;
2) средства обезбедени од Буџетот на Република
Македонија во износ од најмалку 0,3% од планираните
даночни приходи во централниот буџет на Република
Македонија за тековната година;
3) буџетите на единиците на локалната самоуправа
за финансирање на услуги од јавен интерес во железничката инфраструктура;
4) дел од вложување на домашни и странски лица и
5) средства од други извори.
(4) Намената и начинот на користење на буџетските
средства од ставовите (2) и (3) на овој член се утврдуваат
со годишната програма за финансирање на железничката
инфраструктура од членот 26 став (4) на овој закон.
XIII. УСЛУГИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
1. Органи надлежни за организирање на услуги
од јавен интерес
Член 119
(1) Со цел да се оствари јавен интерес во железничкиот превоз на патници во Република Македонија каде
што приходот остварен од транспортните услуги не
може да ги покрие трошоците, како и за да се зголеми
способноста на превозниците во железничкиот превоз
на патници да бидат конкурентни со другите видови на
превоз, Владата на Република Македонија на предлог
на министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на
железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, ќе ги определи таквите услуги.
(2) За остварување на јавниот интерес од ставот (1)
на овој член на подрачјето на единиците на локалната
самоуправа советите на единиците на локалната самоуправа можат да ги определат таквите услуги, за што го
известуваат органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура.
(3) Обезбедување на средствата за намената од ставовите (1) и (2) на овој член се врши од Буџетот на Република Македонија и/или буџетите на единиците на
локалната самоуправа според следниве критериуми:
- постоење на јавен интерес,
- достапност на друг вид на сообраќај,
- утврдената политика на цената на билети за патнички железнички превоз и
- вложувања во сигурност на железничкиот сообраќај.
(4) Услугите од јавен интерес во железничкиот превоз на патници не се однесува на услуги кои се вршат
од историски интерес или туристичка вредност.
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Член 120
(1) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура го избира превозникот кој ќе ги
извршува услугите од членот 119 на овој закон, согласно со овој и друг закон.
(2) Избраниот превозник склучува договор за период од најмалку пет години со Владата на Република
Македонија или градоначалниците на општините, односно градоначалникот на градот Скопје. Договорот ќе
му обезбеди на избраниот превозник компензација на
трошоците врз основа на пресметки утврдени со договорот.
Член 120-а
(1) Превозникот кој има склучено договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железничкиот превоз на патници со Владата на
Република Македонија или со градоначалниците на општините, односно со градоначалникот на градот Скопје
и планира да ги прекине дел или сите услуги, за истото
треба да побара согласност од Владата на Република
Македонија или од градоначалниците на општините односно од градоначалникот на градот Скопје.
(2) Одлуката за престанок на дел или на сите услуги
донесена од Владата на Република Македонија, се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а
одлуката за престанок на дел или на сите услуги донесена од градоначалниците на општините, односно од
градоначалникот на градот Скопје се објавува во службен гласник на општината, односно во Службениот
гласник на градот Скопје.
(3) По добиената согласност од ставот (1) на овој
член, превозникот е должен да го извести управителот
на железничката инфраструктура за прекинот на давањето на услуга од јавен интерес во железничкиот превоз на патници, односно за измената на возниот ред и
по 15 дена од известувањето да ја прекине услугата.
(4) Превозникот кој нема склучено договор за вршење на патничка услуга како услуга од јавен интерес
во железничкиот превоз на патници со Владата на Република Македонија или градоначалниците на општините, односно градоначалникот на градот Скопје, а
планира да ги прекине дел или сите услуги е должен да
го извести управителот на железничката инфраструктура за измена на возниот ред. Управителот на инфраструктурата е должен во рок од три работни дена да изврши измена на возниот ред, истиот да го објави во
најмалку два дневни весника и да го истакне на видно
место во станичните објекти и друг вообичаен начин.
По истекот на седум дена од објавувањето, услугата
престанува.
(5) Управителот на инфраструктурата за случаите
од ставовите (3) и (4) од овој член постапува согласно
со член 93 став (5) од овој закон.
Член 121
Средствата за надоместување на дел од трошоците
на превозниците од членот 120 на овој закон, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, односно од буџетот на единиците на локалната самоуправа.
XIV. ДОЛЖНОСТИ НА ШТРАЈКУВАЧКИОТ ОДБОР
И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ШТРАЈК
Член 122
(1) Правното лице кое врши јавен превоз и правното лице управител на инфраструктура за време на
штрајк, штрајкувачкиот одбор и работниците кои учес-
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твуваат во штрајкот се должни да обезбедат неопходно
ниво на процесот на работа со кое нема да се загрози
животот, здравјето, економската и социјалната сигурност на граѓаните и неопходното вршење на стопанските и други дејности во Република Македонија, односно
за време на штрајк мораат да сообраќаат следниве возови кои:
- превезуваат животни,
- превезуваат свежи производи,
- превезуваат воени и специјални пратки,
- превезуваат опасни материи и предмети,
- сообраќаат во меѓународниот сообраќај,
- превезуваат суровини, репроматеријали и погонски материјали кои се неопходни за одвивање на стопанските и други дејности на земјата и
- превезуваат патници во локалниот патнички сообраќај на сите релации и тоа по еден пар возови.
(2) Штрајкувачкиот одбор и раководното лице на
управителот на инфраструктура и на превозникот ги
одредуваат работниците кои ќе ги извршуваат работите
од ставот (1) на овој член.
(3) Необезбедувањето на неопходното ниво на процесот на работа, во смисла на овој член, претставува
потешка повреда на работната обврска.
XV. НАДЗОР
1. Надзор над законитоста
Член 123
Надзор над законитоста на спроведувањето на овој
закон и прописите донесени врз основа на овој закон
врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и
железничката инфраструктура.
2. Инспекциски надзор
Член 124
(1) Инспекциски надзор над спроведување на
одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Управата за сигурност на железничкиот систем преку инспектори за сигурност на
железничка инфраструктура, сигурност на превоз на
патници и стока во железницата и сигурност на сигнално-сигурносни, комуникациски системи и електротехнички постројки (во натамошниот текст: инспектор).
(2) Условите за назначување на испекторите од ставот (1) на овој член се пропишани со Законот за сигурност во железничкиот систем.
(3) Работите на инспекциски надзор, инспекторите
од ставот (1) на овој член ги вршат согласно со годишната програма донесена од директорот на Управата за
сигурност на железничкиот систем, пропишана со Законот за сигурност во железничкиот систем.
Член 125
(1) Превозникот и управителот на инфраструктура
се должни на инспекторите да им овозможат непречено
вршење на инспекцискиот надзор, да им даваат потребни објаснувања и да им овозможат увид во документацијата потребна за вршење на инспекцискиот надзор.
(2) Правните и физичките лица кои на железничката пруга или во непосредна близина на железничката
пруга изведуваат или вршат работи, се должни на инспекторот да му овозможат вршење на инспекција, да
му дадат потребни објаснувања и да му ја стават на
увид потребната техничка документација.

Член 126
(1) Инспекторите од членот 124 на овој закон, вршат надзор над:
- спроведувањето на одредбите на овој закон и поблиските прописи кои произлегуваат од овој закон,
- организацијата на железничкиот систем,
- превозот во железничкиот сообраќај,
- железничката инфраструктура (изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита) и
- индустриските железници и индустриските колосеци.
(2) За прекршоците предвидени со овој закон инспекторите од членот 124 на овој закон поднесуваат барање против сторителот, за поведување на прекршочна
постапка пред надлежен суд.
Член 127
(1) Инспекторот е овластен:
- да нареди запирање на работите што се изведуваат
на железничка пруга и во заштитниот појас на железничката пруга, ако се утврди дека постои опасност со
тие работи да се загрози сигурноста на железничкиот
сообраќајот,
- да нареди запирање на работите што се изведуваат
во заштитниот појас на железничката пруга, ако тие се
изведуваат без одобрение за градење,
- да ја прегледа техничката документација во врска
со изградбата, реконструкцијата, ремонтот и одржувањето на железничките пруги,
- да ги прегледа работите на изградбата, реконструкцијата, ремонтот, одржувањето и заштитата на
железничките пруги и објектите на пругите,
- да нареди рушење на објект или негов дел што се
гради во заштитниот појас, спротивно на овој закон,
- да ја провери исполнетоста на условите за управување со железничката инфраструктура и
- да провери дали правилно и редовно се спроведува утврдениот и објавениот возен ред во железничкиот
сообраќај.
(2) Ако железничката пруга не е во таква состојба
што на неа може да се врши безбеден сообраќај, инспекторот ќе нареди веднаш да се преземат мерки за обезбедување на сообраќајот, а по потреба ќе го забрани
привремено и сообраќајот на железничката пруга, односно на загрозената делница од железничката пруга.
Член 128
(1) Инспекторите од членот 124 на овој закон работите на инспекцискиот надзор ги вршат самостојно и
донесуваат решение во рамките на овластувањата
определени со овој закон.
(2) Ако инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека е повреден законот, составува записник во кој ги констатира утврдените неправилности врз основа на кој ќе донесе решение во кое ќе
определи рок не подолг од 15 дена за отстранување на
неправилностите.
(3) Против решението на инспекторот може да се
поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.
(4) По жалбата против решението од ставот (2) на
овој член одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот за транспорт и врски. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководните државни службеници во Министерството за транспорт и
врски кое не учествувало во постапката за вршење на
инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со
најмалку три години работно искуство.
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(5) Комисијата од ставот (4) на овој член одлуката
по жалба ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на
приемот на жалбата.
(6) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага
извршувањето на решението, ако тоа го бара итноста
на мерките одредени во решението.
XVI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 129
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице, ако:
- врши јавен превоз на патници и стока без дозвола
за вршење на јавен железнички превоз (член 15),
- врши јавен превоз на патници и стока без сертификат за сигурност на јавен железнички превоз (член 19),
- врши превоз за сопствени потреби без сертификат
за сигурност (член 20),
- управува со железничка инфраструктура без дозвола за управување со железничка инфраструктура
(член 21),
- управува со железничка инфраструктура без одобрение за сигурност (член 22),
- проектира, гради, реконструира, ремонтира и
опремува железничка инфраструктура што не одговара
на потребите на сигурност на сообраќајот и заштитата
на животната средина и природата (член 27 став (3)),
- приклучи друга железничка пруга на железничка
пруга или на отворена пруга спротивно на членот 37
став (1) од овој закон,
- приклучи железничка пруга на отворена главна
пруга, а одвојната свртница не е изведена со заштитен
колосек или не е обезбедена со сигнали и претсигнали
(член 37 став (2)),
- не обезбеди поседнување на одвојната свртница
од страна на железнички работник (член 37 став (3)),
- на заеднички мост не ја одвои железничката пруга
од јавниот пат со сигурносна ограда (член 38),
- гради пат во пружниот појас (член 39 став (1)),
- не го обезбеди пропишаното растојание меѓу железничката пруга и патот или ако на патот не постави
сигурносни огради (член 39 ставови (3), (4) и (5)),
- во железничка пруга вгради постројки, уреди и
опрема без да поседува документ за сообразност (член
43 став (2)),
- врши изградба и одржување на системот за врски
спротивно на членот 44 став (1) од овој закон,
- врши електрификација на железничка пруга спротивно на членот 50 ставови (1) и (2) од овој закон,
- не спроведе соодветни заштитни мерки на места
на пругата на кои контактната мрежа е под напон каде
што постои опасност по животот на луѓето (член 51
став (1)),
- на постројките и уредите што се наоѓаат во непосредна близина на контактната мрежа не спроведе соодветни мерки за заштита од електрични влијанија
(член 51 став (2));
- во пружниот и заштитниот појас врши поставување на телефонски, телеграфски и други кабловски водови, ниско напонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди, цевководи и други слични уреди без согласност издадена од управителот на инфраструктура (член 57
став (1));
- не ги доставува бараните информации и податоци
до Агенцијата согласно со членовите 97 став (7), 97-а
став (2) и член 97-б став (1) од овој закон,
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- не постапи по решенијата по прашања од надлежност на Агенцијата согласно членовите 97 став (3), 97д став (5) и 99 став (2) од овој закон.
- врши јавен превоз на железничката инфраструктура без обезбеден пристап до неа (член 65 став (1));
- доделениот инфраструктурен капацитет го пренесе на друг превозник или давател на услуги (член 76
став (2)),
- врши трговија со инфраструктурни капацитети
(член 76 став (3)),
- сообраќајот, односно превозот го извршуваат
спротивно на утврдениот возен ред (член 93 став (4)) и
- возниот ред и измените на возниот ред не ги објави на веб страницата на управителот на инфраструктура, во најмалку два дневни весника и не го истакне на
видни места во станичните објекти во определениот
рок (член 94 став (5)).
(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на
овој член.
Член 130
(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице, ако:
- не објави биланс на успех и биланс на состојба
(членови 6 ставови (2) и (3) и 9 ставови (3) и (8),
- во утврдениот рок не ги пријави статусните промени, промена на фактите и околностите од значење на
извршување на дејноста (член 17 став (9)),
- предаде во сообраќај железничка пруга и постројка, објект и уред на пругата без одобрение за употреба
(член 32 став (3)),
- изведува работи на ремонт на железничка пруга
без техничка документација и согласност на техничка
документација (член 33 ставови (1) и (2)),
- меѓусебно вкрстување на железнички пруги и вкрстување на железничка пруга со друга пруга (индустриска железница, индустриски колосек, трамвајска
пруга и слично), изврши спротивно на членот 34 од
овој закон,
- во пружниот појас поставува цевководи, електрични и други воздушни водови, подземни кабли и други
слични инсталации без согласност на управителот на
инфраструктура, како и да се вкрстуваат со железничка
пруга или да се изведуваат паралелно со пругата, ако
со нивното поставување и работење се загрозува сигурноста и безбедноста при извршување на железничкиот
сообраќај (член 41),
- во вршењето на железничкиот сообраќај применува сообраќајни железнички сигнали и сигнални ознаки
спротивно на членот 45 од овој закон,
- системот на сигнализација и сигнални ознаки не
одговараат на организацијата и процесот на работата и
не ги исполнува барањата на безбедноста на сообраќајот (член 46 став (1)),
- со сигнали и сигнални ознаки не се означат опасностите од привремен карактер или ако истите не се
отстранат по престанувањето на причините поради кои
биле поставени (член 47),
- железничките пруги не се опремени со пропишаните сигнални знаци и сигнални ознаки согласно со
членот 48 став (1) од овој закон,
- сигналните знаци и сигналните ознаки не одговараат на пропишаните услови (член 48 став (2)),
- железничкиот сообраќај не се извршува во согласност со пропишаните сигнални занаци и сигнални ознаки (член 48 став (4)),
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- не ги отстрани и замени оштетените и дотраените
сигнални знаци и сигнални ознаки, а во случај на изменети услови на сообраќај на пругата не ги дополни
(член 48 став (5)),
- не го означи возот согласно со членот 49 од овој
закон,
- не ја одржува железничката инфраструктура во
состојба што обезбедува сигурен сообраќај (член 52
став (1)),
- не врши работи на заштита на железничката пруга, објектите, уредите, постројките и опремата и други
работи на заштита (член 56 став (1)) и
- не презема потребни мерки за техничка и физичка
заштита на железничката пруга и на објектите на пругата (член 60 став (1)).
(2) Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој
член.
Член 131
(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице, ако:
- не води евиденција и други технички податоци од
значење за сигурноста на железничкиот сообраќај
(член 29 став (4)),
- при изградба или реконструкција на железничката
пруга инвеститорот не ги измести, односно прилагоди инсталациите кон настанатите промени (член 31 став (1)),
- не ги извести имателите на инсталации во определниот рок за започнување на работите (член 31 став (2)),
- не им овозможи на имателите на инсталации увид
во документацијата потребна за изместување на инталациите (член 31 став (3)),
- во пружниот појас сади дрвја, гради згради и други објекти, освен објекти што му служат на управителот на инфраструктура (член 40 став (1)),
- одржувањето, односно ремонтот на железничките
пруги се врши на начин кој не овозможува сигурен сообраќај (член 42 став (2)),
- по звршувањето на работите не ги отстрани од
пругата и пружниот појас остатоците од материјалот,
средствата за работа, знаците за предупредување и другите предмети за обезбедување на безбеден сообраќај
(член 42 став (3)),
- при изградба и реконструкција на железнички
пруги, електронската комуникациска мрежа, односно
електронска комуникациска инфраструктура со придружните средства не се изведени согласно со закон
(член 44 став (2)),
- комуникацијата меѓу работниците кои непосредно
го регулираат сообраќајот не се снима (член 44 став (3)),
- на патен премин не постави заштитни порти и
истите не ги одржува (член 50 ставови (3) и (4)),
- не постави сообраќајни знаци за забрана на сообраќајот на патнички возила и истите не ги одржува
(член 50 став (5)),
- при вкрстување на железничка пруга и пат во исто
ниво не ги одржува патните премини (член 53 ставови
(1) и (2)),
- изведува работи или други активности во пружниот појас и заштитниот појас без согласност (член 57
став (1)),
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- во заштитниот појас на железничката пруга гради
згради и објекти или поставува постројки и уреди без
одобрение (член 59 ставови (1) и (2) ),
- управителот на инфраструктура не ги отстрани
привремените заштитни направи, материјалот и другите средства и не плати надоместок за користење на земјиште (член 60 став (3)),
- не презема мерки за заштита од пожар на железничкиот пружен појас, како и мерки за заштита на пожар на железничките возила (член 61 ставови (1) и (2)),
- при чистење на снег од надвозници над електрифицирани електрични пруги не обезбеди механичка заштита од обрушување на снегот од контактната мрежа
согласно со членот 62 од овој закон,
- не води евиденција (член 63 став (1)),
- не донесе акт за условите за градба, реконструкција, одржување и заштита на индустриски колосек, железнички возни средства, како и акт за организирање и
регулирање на железничкиот сообраќај (член 64 став
(5)) и
- на иснпекторот не му овозможи вршење на инспекција, не му дава потребни објаснувања, и не му
овозможи увид во документацијата потребна за вршење на инспекцискиот надзор (член 125 став (1)).
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршок од ставот (1) на овој
член.
Член 132
Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко
лице, ако:
- железничките работници не постапуваат според
сигналните знаци и сигналните ознаки за предупредување (член 48 став (3)),
- во заштитниот појас на железничката пруга гради
згради и објекти или поставува постројки и уреди без
одобрение (член 59 ставови (1) и (2)) и
- на иснпекторот не му овозможи вршење на инспекција, не му дава потребни објаснувања и не му ја
стави на увид потребната техничка документација
(член 125 став (2)).
Член 133
(1) За прекршоците од членовите 129, 130, 131 и
132 на овој закон пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд
инспекторите од членот 124 на овој закон ќе спроведат
постапка за порамнување. Доколку сторителот го признае прекршокот инспекторот на сторителот ќе му издаде платен налог заради наплата на глобата предвидена
за прекршокот. Со потписот на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја
плати предвидената глоба.
(2) Сторителот на прекршоците од ставот (1) на
овој член е должен да ја плати глобата во рок од осум
дена од денот на приемот на платниот налог на сметка
на Буџетот на Република Македонија. Сторителот кој
ќе ја плати глобата во дадениот рок ќе плати само половина од изречента глоба утврдена во платниот налог.
(3) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на
овој член не ја плати глобата во рокот определен во
ставот (2) на овој член инспекторот ќе поднесе барање
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.
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(4) Управата за сигурност во железничкиот систем
е должна да води евиденција за покренатите постапки
за порамнување и за нивниот исход.
XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 134
(член 134 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/2010)
Услугите од јавен интерес во железничкиот превоз
на патници продолжува да ги врши МЖ Транспорт АД
- Скопје се до неговата приватизација и/или либерализација на железничкиот превоз на патници во Република Македонија.
Член 135
(член 135 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/2010)
МЖ Транспорт АД - Скопје е должен во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласи своето работење согласно со одредбите на овој закон.
Член 136
(член 136 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/2010)
(1) Поблиските прописи утврдени со овој закон ќе
се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето на сила на овој закон.
(2) До денот на влегувањето во сила на прописите
од ставот (1) на овој член ќе се применуваат постојните
прописи.
Член 137
(член 137 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/2010)
(1) Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги продолжува да работи како Агенција за
регулирање на железничкиот сектор.
(2) Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор е должна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласи своето работење согласно со одредбите од овој закон.
(3) Членовите на Управниот одбор на Агенцијата за
регулирање на пазарот на железнички услуги продолжуваат да ја извршуваат функцијата на членови на
Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор до истекот на мандатот за кои биле
именувани пред влегувањето во сила на овој закон.
(4) Директорот на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги продолжува да ја извршува
функцијата на директор на Агенцијата за регулирање на
железничкиот сектор до истекот на мандатот за кој бил
именува пред влегувањето во сила на овој закон.
Член 138
(член 138 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/2010)
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон
имотот, средствата, обврските и целокупната документација на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ќе се пренесат на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.
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(2) Со денот на влегувањето во сила на овој закон
вработените во Агенцијата за регулирање на пазарот на
железнички услуги продолжуваат со работа во Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.
Член 139
(член 139 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/2010)
Одредбите од членовите 19 став (15) и 22 став (6)
на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2012 година.
Член 140
(член 140 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/2010)
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за железниците („Службен
весник на Република Македонија“ број 64/2005 и
24/2007) и Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008).
Член 141
(член 4 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/2011)
Одредбите од членовите 1-а, 124 став (3) и 128 ставови (3), (4) и (5) ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.
Член 142
(член 5 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/2011)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на започнувањето
на примената на Законот за инспекциски надзор.
Член 143
(член 28 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 80/2012)
Приватно домашно или странско правно лице може
да врши јавен железнички превоз на патници и стока
согласно со одредбите од овој закон по пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.
(Се укинува член 28 став 2 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за железничкиот систем бр.
80/2012 со Одлука на Уставен суд на Република Македонија У.бр. 104/2012 од 16.01.2013 година објавена во
Службен весник на Република Македонија бр. 13/2013)
Член 144
(член 29 од Законот објавен во „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 80/2012)
Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2160.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012
и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ГА-МА -СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со
непосредна спогодба на правното лице Акционерско
друштво ГА-МА-Скопје, со седиште во Скопје-Центар,
бул. „Св.Климент Охридски“ бр. 54, за градежното
земјиште во површина од 135м2, кое претставува:
- дел од КПбр. 429 КО Центар 2 евидентирано во
Имотен лист број 15186.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.41-3676/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2161.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија”
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
24.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижни ствари–објекти кои се наоѓаат:
- во касарната „Генерал Михајло Апостолски“ во
Охрид на Катастарска парцела бр. 8515/4 запишани во
Имотен лист бр. 93812 за Катастарска општина Охрид
2, сопственост на Република Македонија и тоа:
- објект бр. 11 В4 државни институции, деловни
простории влез 1 на приземје со површина од 200м2 и
- објект бр. 15, В4 државни институции, деловни
простории влез 1 на приземје со површина од 98м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за внатрешни работи.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Министерството за внатрешни работи, во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.41-3949/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2162.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
24.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ
ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛОЗЕНСКО БРДО“
ОПШТИНА ШТИП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина Штип на
Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ
ДООЕЛ Велес, согласно Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
бр.41-9825/1-12 од 9.1.2013 година.
2. Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес достави понуда со број 241178/17 од 30.5.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото
за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес ги исполни условите содржани во Јавниот повик и
Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина
Штип, со површина на простор на концесија за детални
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:
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Точка
1
2
3
4
5
6

Бр. 91 - Стр. 49

Координата
Y
7600335
7600750
7600900
7600900
7600475
7600335

Координата
X
4631750
4631750
4631600
4631050
4631040
4631290

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.370275 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 600.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати понудениот износ во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.41-4073/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2163.
Врз основа на член 38 став 1 алинeи 2 и 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
24.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања
на минерални суровини:
- минерална суровина–кварц на локалитетот „с. Бањица“ општина Чашка;
- минерална суровина–мермер на локалитетот „Никодин“ општина Прилеп;
- минерална суровина–мермер на локалитетот „Црн
Габер“ с. Бабино општина Демир Хисар и

- минерална суровина – варовник на локалитетот
„Краста“ с. Илино општина Ресен.
објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални
суровини („Службен весник на Република Македонија“
бр.59/13).
2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини од
точка 1 алинеи 1, 2 и 3 на оваа одлука се поништува со
оглед дека за објавените локалитети нема ниту една
пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
3. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини од
точка 1 алинеја 4 на оваа одлука се поништува со оглед
дека за објавениот локалитет нема ниту една прифатлива понуда.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-4077/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2164.
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 24.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И
ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УВОЗ-ИЗВОЗ АГРО-ТРЕНДО
ДООЕЛ С.ИЛОВИЦА БОСИЛОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МЕТЛЕНИК“, ОПШТИНА БОСИЛОВО
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
увоз-извоз АГРО-ТРЕНДО ДООЕЛ с.Иловица Босилово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Метленик“, општина Босилово, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11
Т-12
Т-13

Координата
Y
7651216
7651237
7651250
7651256
7651283
7651316
7651324
7651373
7651360
7651335
7651311
7651309
7651294

Координата
X
4592203
4592192
4592187
4592185
4592173
4592160
4592155
4592134
4592102
4592116
4592129
4592125
4592135

Стр. 50 - Бр. 91

Т-14
Т-15
Т-16
Т-17
Т-18
Т-19
Т-20
Т-21
Т-22
Т-23
Т-24
Т-25
Т-26
Т-27
Т-28

28 јуни 2013

7651278
7651258
7651272
7651289
7651281
7651275
7651271
7651258
7651220
7651207
7651225
7651211
7651217
7651194
7651205

4592143
4592107
4592098
4592089
4592077
4592065
4592058
4592039
4592069
4592080
4592118
4592128
4592144
4592159
4592181

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0.011679km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците за издавање
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.41-4146/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2165.
Врз основа на член 54-а, став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ 6р. 8/05,
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
Член 1
Co оваа одлука, на досегашниот корисник Служба
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движна ствар
со следните карактеристики:
Патничко моторно возило
- марка TOYOTA

- тип COROLLA
- број на шасија JTIE0EE900-0412624X
- број на мотор 2E-2337175
- регистарски број SK-169-TT
- година на производство 1991 година
- работна зафатнина на моторот 1296 см 3
- сила на моторот 54 kw/ks
- боја на каросеријата-01 бела.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи, склучува договор со директорот на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од членот 1 од
оваа одлука, која се дава на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр.41-4183/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2166.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ број
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
24.6.2013 година, ја донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар-земјиште, со површина од
866 м2, кое се наоѓа на Катастарска парцела број 904/2,
Катастарска општина Горно Водно евидентирано во
Имотен лист број 116,сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.41-4266/1
24 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

28 јуни 2013

Бр. 91 - Стр. 51

2167.
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на
тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија” бр.101/7, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и
53/13), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2013 година, за кои
ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Стр. 52 - Бр. 91

28 јуни 2013

2168.
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

2169.
ЛИСТА
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

28 јуни 2013

Бр. 91 - Стр. 53

2170.
ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

2171.
ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

2172.
ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Стр. 54 - Бр. 91

28 јуни 2013

2173.
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА

2174.
ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА

28 јуни 2013

Бр. 91 - Стр. 55

2175.
ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА

2176.
ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА

Стр. 56 - Бр. 91
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2177.
ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2013 ГОДИНА

Бр. 11-3846/1
19 јуни 2013 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

___________________________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2178.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ЗАДРУГИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на земјоделски
задруги.
Регистарот на земјоделски задруги од став 1 на овој член се води во електронска форма.
Член 2
Регистарот на земјоделски задруги содржи податоци за:
- назив на земјоделската задруга;
- седиште на земјоделската задруга;
- единствен даночен број на земјоделската задруга;
- број на решение за упис во Централен регистар на Република Македонија;
- земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга;
- носителите на земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга;
- производствени капацитети на земјоделски стопанства - членови на земјоделската задруга или производствени капацитети на земјоделската задруга;
- катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на земјоделската задруга и катастарските култури;
- земјоделска механизација и опрема со која располагаат земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга или земјоделската задруга;
- обемот на земјоделската задруга;
- дејноста на земјоделската задруга;
- име и презиме на управителот на земјоделската задруга и
- други податоци предвидени со барањето за упис во регистарот на земјоделските задруги.
Формата и содржината на регистерот од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република
Македонија”.
Бр. 16-15229/1
14 јуни 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

28 јуни 2013

Бр. 91 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 91

28 јуни 2013

2179.
Врз основа на член 10 став (5) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРAЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во регистарот на земјоделски
задруги.
Член 2
Барањетото за упис во регистерот на земјоделските задруги е во формат А4 на бела хартија и содржи:
- назив на земјоделската задруга;
- седиште на земјоделската задруга;
- единствен даночен број на земјоделската задруга;
- број на решение за упис во Централен регистар на Република Македонија;
- земјоделски стопанства-членови на земјоделската задруга;
- приоритетна дејност на земјоделската задруга и
- овластени лица на земјоделската задруга.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република
Македонија”.
Бр. 16-15230/1
14 јуни 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

28 јуни 2013

Бр. 91 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 91

28 јуни 2013

2180.
Врз основа на член 11 став (2) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденција на членовите и
на производствените капацитети на членовите и на задругата.
Член 2
Евиденцијата од член 1 на овој правилник се води во пишана и електронска форма во рамките на земјоделската задруга.
Член 3
Евиденцијата од член 1 на овој правилник е во формат А4 на бела хартија и содржи податоци за :
- земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга;
- носителите на земјоделските стопанства – членови на земјоделската задруга;
- производствени капацитети на земјоделски стопанства - членови на земјоделската задруга или производствени капацитети на земјоделската задруга;
- катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на земјоделската задруга и катастарските култури;
- катастарските парцели на кои се одвива земјоделското производство на членовите на земјоделската задруга и катастарските култури и
- земјоделска механизација и опрема со која располагаат земјоделските стопанства - членови на земјоделската задруга или земјоделската задруга.
Формата и содржината на евиденцијата од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република
Македонија”.
Бр. 16-15231/1
14 јуни 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

28 јуни 2013
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2181.
Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за
здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМА И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧНУВАЊЕ СО
РАБОТА И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување
со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи.
II. ОПШТИ ПРОСТОРНИ КРИТЕРИУМИ
Член 2
Објектот во кој се врши здравствена дејност (во натамошниот текст: објектот) се лоцира на погодно и лесно пристапно место, на суво тло со обезбедена заштита
од загадувањето на воздухот и штетната бучава.
Член 3
Здравствената установа во која се врши здравствена
дејност се сместува во еден објект или комплекс од повеќе објекти со свој дворен круг, ограден и хортикултурно обработен, а до објектот треба да постојат пристапи и паркиралиште.
Член 4
(1) Објектот треба да биде изграден од материјал
кој обезбедува звучна и топлотна изолација, изолација
од влага и да е опремен со неопходни инсталации (водовод, канализација, електрична енергија, греење, телефон и друго).
(2) Во објектот се обезбедува дезинфекција на отпадните води пред вклучување во градската канализација.
(3) Објектот треба да има потребен број функционално распоредени простории, кои овозможуваат вршење на други помошни дејности.
(4) Во објектот треба да се обезбеди хоризонтална и
вертикална комуникација за движење на инвалидски
колички, како и соодветни критериуми во однос на широчината и височината на различните отвори (врати,
прозорци и лифтови).
(5) Во просториите на инфективните одделенија и
просториите за работа со радиоактивни изотопи треба
да се обезбеди филтрирање на воздухот.
Член 5
(1) Во објектот треба да се обезбедат и сопствени
постројки, апарати и мрежи за водовод, канализација,
електрична енергија и греење, ако не може да се вклучи во постојни инфраструктурни мрежи.
(2) Во објектот се обезбедува постојано еднаков напон на електрична енергија според пропишаните стандарди.

(3) Во секој објект во кој се врши болничка здравствена дејност треба да се обезбеди резервен извор на
електрична енергија.
Член 6
(1) Висината на подните површини до меѓукатните
конструкции во сите простории треба да изнесува најмалку 250 см., а ѕидните и подните површини во работните простории, болничките соби, лабораториите, операционите сали, кујните, пералните и санитарните јазли треба да се изработени од материјал, кој е отпорен
на влага и може хигиенски лесно да се одржува.
(2) Во сите работни простории, простории за болни,
кујни и санитетски јазли треба да се обезбеди здравствено исправна проточна студена и топла вода.
(3) Објектот во кој се врши болничка здравствена
дејност треба да има подови од бесшумен материјал.
Член 7
Објектот треба да е обезбеден со технички уреди,
опрема и средства за гаснење на пожари и за одлагање
на медицинскиот отпад согласно прописите за противпожарната заштита односно за одлагање на медицинскиот отпад.
III. ПОСЕБНИ КРИТЕРИУМИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ
Ординација на примарно ниво
за општа медицина
Член 8
Ординацијата на примарно ниво за општа медицина
обезбедува најмалку:
A) Простор
1) Ординација 16 м2;
2) Чекална 12 м2, а ако во објектот се сместени повеќе ординации кои користат заедничка чекална, просторот од 12 м2 се зголемува за по 5 м2 за секоја следна ординација, и
3) Санитарен јазол.
Б) Опрема
1) Работна маса, легло за пациенти со пластична
пресвлека, подвижен параван, две столчиња на навој со
и без наслон за доктор, орман односно витрина за инструменти и лекови, лекарска торба, антишок терапија,
подвижно масиче за инструменти, апарат за притисок,
стетоскоп, подвижен рефлектор со лампа, порцелански
садови со шпатули, невролошко чеканче, термометар,
закачалка, компјутер со печатач, пристап на интернет и
два читачи на електронска здравствена картичка и еден
резервен читач на електронска здравствена картичка.
2) Шалтер во чекалната кој не треба да има прозорци, ниту да биде изработен од материјали кои го спречуваат или отежнуваат контактот на пациентот со шалтерскиот работник односно треба да биде отворен и на
висина која не го доведува пациентот во несоодветна
наведната положба. Доколку шалтерот не работи на
видно место се истакнува информација за тоа.
3) Шприцевите што се користат во ординацијата се
за еднократна употреба.
B) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина со положен стручен испит и со соодветна лиценца за работа и
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2) Еден здравствен работник со средно или вишо
образование од областа на медицината односно со високо образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС од областа на медицината, и со положен стручен
испит.
Ординација на примарно ниво и секундарно ниво за
специјалистичко-консултативна дејност
Член 9
(1) Ординацијата на примарно ниво и секундарно
ниво за специјалистичко-консултативна дејност од областа на медицината обезбедува најмалку:
А) Простор
1) Предвиден во член 8 точка А) од овој правилник.
Б) Опрема
1) Предвидена во член 8 точка Б) од овој правилник
и специфична опрема и санитетски материјал за соодветната специјалност.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист од одредена гранка на медицината со соодветна лиценца за работа, и
2) Еден здравствен работник со средно или вишо
образование од областа на медицината односно со високо образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС од областа на медицината, и со положен стручен
испит.
(2) За вршење на дејноста превенција и третман на
злоупотреба на дроги, специјалистичката ординација
по невропсихијатрија, односно психијатрија, доколку
врши третман на повеќе од педесет пациенти, покрај
критериумите од став (1) на овој член, дополнително
треба да ги исполнува и следните критериуми:
А) Простор
1) Работна просторија од 16 м2.
Б) Опрема
1) Метален сеф за чување терапија и
2) Фрижидер.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист од одредена гранка на медицината со соодветна лиценца за работа и
2) Еден здравствен работник со средно или вишо
образование од областа на медицината односно со високо образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС од областа на медицината, со положен стручен
испит.

Бр. 91 - Стр. 63

2) Просторија за изработка на биохемиските анализи од 16 м2 со мокар јазол и проточна топла и ладна
вода.
Б) Опрема
1) Лабораториска маса со лабораториски столици за
секој здравствен работник односно соработник кој работи во лабораторијата, легло, корпи за инфективен
материјал и контејнер за собирање на лабораториски
отпаден материјал, ладилник со простор за длабоко ладење, центрифуга, бројач за хематолошки елементи,
микроскоп, комплет автоматски пипетори, фотометар
со ултравиолетово и видно подрачје и со термостат.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија, или
2) Еден доктор на медицина, лиценца за работа и
една година искуство во биохемиска лабораторија под
надзор на доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија, или
3) Еден дипломиран фармацевт со положен стручен
испит и една година искуство во биохемиска лабораторија под надзор на доктор на медицина специјалист по
медицинска биохемија, или
4) Еден дипломиран биолог, биохемиско физиолошки или биохемиска насока и една година искуство во
биохемиска лабораторија под надзор на доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија, или
5) Еден дипломиран хемичар, насока применета хемија (аналитичко структурна и препаративна насока
или насока аналитичка биохемија) и една година
искуство во биохемиска лабораторија под надзор на
доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија, и
6) Еден лабораториски техничар со положен стручен испит.
Ординација на примарно ниво
за општа стоматологија
Член 11
Ординацијата на примарно ниво за општа стоматологија обезбедува најмалку:
A) Простор
1) Предвиден во член 8 точка А) од овој правилник.

Член 10
Заради вршење на општа медицинска и специјалистичко-консултативна дејност, ординациите од членовите 8 и 9 од овој правилник може да имаат и биохемиски лаборатории за вршење на биохемиско лабораториска дејност, ако обезбедат најмалку:

Б) Опрема
1) Еден стоматолошка столица за пациент и стоматолошки апарат со турбина за просторот од точка А) на
овој член, терапевтска столица, сув стерилизатор, апарат за испитување на виталитет на забите, орман за лекови и инструменти, масиче за инструменти, комплет
стоматолошки инструменти и стоматолошки материјал
неопходен за санација и лекување на кариес и неговите
компликации, заболување на пародонтот и екстракција
на заби и компјутер со печатач и пристап на интернет и
два читачи на електронска здравствена картичка и еден
резервен читач на електронска здравствена картичка.

А) Простор
1) Просторија за земање на крв од 9 м2 со мокар јазол и проточна топла и ладна вода, и

B) Стручен кадар
1) Еден доктор на стоматологија со положен стручен испит и со соодветна лиценца за работа и
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2) Еден здравствен работник со средно или вишо
образование од областа на стоматологијата односно со
високо образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС од областа на стоматологијата односно медицината, и со положен стручен испит.
Ординација на секундарно ниво од областа
на стоматологијата
Член 12
Ординацијата на секундарно ниво од областа на
стоматологијата обезбедува најмалку:
A) Простор
1) Предвиден во член 8 точка А) од овој правилник.
Б) Опрема
1) Опремата од член 11 точка Б) од овој правилник
и специфична опрема, инструменти, апарати, санитетски материјал за соодветната специјалност.
B) Стручен кадар
1) Еден стоматолог специјалист од одредена гранка
на стоматологијата со соодветна лиценца за работа и
2) Еден здравствен работник со средно или више
образование од областа на стоматологијата или медицината односно со високо образование со стекнати 180
кредити според ЕКТС од областа на стоматологијата
односно медицината, и со положен стручен испит.
Советувалиште
Член 13
Здравствената установа на примарно или секундарно ниво може да има и советувалиште за деца, жени,
младина, стари лица, планирање на семејство, или
здравствено воспитание и друг вид според специфична
групација на населението, ако обезбеди најмалку:
А) Простор
1) Предвидени во член 8 точка А) од овој правилник.
Б) Опрема
1) Предвидена во член 9 точка Б) за соодветната
специјалност, освен инструменти и апарати потребни
за интервенции во мала хирургија.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор специјалист од одредена гранка на
медицината односно стоматологијата со соодветна лиценца за работа, и
2) Еден здравствен работник со средно или вишо
образование од областа на медицината или стоматологијата, односно со високо образование со стекнати 180
кредити според ЕКТС од областа на медицината или
стоматологијата, и со положен стручен испит.
Поликлиника
Член 14
(1) Поликлиниката на примарно ниво спроведува
здравствена дејност ако обезбеди најмалку простор,
опрема и стручен кадар за работа на две или повеќе ординации од примарно ниво и соодветна дијагностичколабораториска, односно заботехничко-лабораториска
дејност во зависност од здравствената дејност што се
врши во ординациите, пропишани со членовите 8 и 11
од овој правилник.

(2) Поликлиниката на секундарно ниво спроведува
здравствена дејност ако обезбеди најмалку простор,
опрема и стручен кадар за работа на две или повеќе ординации од специјалистичко консултативната дејност
и соодветна дијагностичко-лабораториска, односно заботехничко-лабораториска дејност и радиодијагностичка дејност, во зависност од здравствената дејност
што се спроведува во ординациите, пропишани со членовите 9 и 12 од овој правилник.
Дијагностичка лабораторија
Член 15
(1) Дијагностичка лабораторија може да врши
здравствена дејност ако обезбеди простор, опрема и
стручен кадар за вршење на биохемиско лабораториска
дејност, или за микробиолошка дејност, или за биохемиско лабораториска и микробиолошка дејност, или за
дејност од областа на цитологијата или хистопатологијата, или молекуларната дијагностика.
(2) Дијагностичките лаборатории вршат една или
повеќе дијагностички дејности наведни во ставот (1) на
овој член, ако обезбеди простор, опрема и стручен кадар за вршење на биохемиско лабораториска дејност,
или за микробиолошка дејност, или за биохемиско лабораториска и микробиолошка дејност, или за дејност
од областа на цитологијата или хистопатологијата, или
за молекуларната дијагностика.
Член 16
Биохемиската лабораторија обезбедува најмалку:
А) Простор
1) Просторија за прием на пациенти и земање на
материјал со проточна топла и ладна вода од 9 м2,
2) Две простории од по 20 м2 за обработка и анализа на примероците со проточна ладна и топла вода,
3) Чекална од 12 м2,
4) Магацин од 4 м2,
5) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода
за пациенти, и
6) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода
за вработени.
Б) Опрема
1) Лабораториски маси со лабораториски столици
за секој здравствен работник односно соработник кој
работи во лабораторијата, легло-кушетка, корпи за инфективен материјал и контејнер за собирање на лабораториски отпаден материјал, ладилник со простор за
длабоко ладење, центрифуга, бројач на хематолошки
елементи, микроскоп, комплет автоматски пипетори,
фотометар со ултравиолетово и видно подрачје со термостат и вага со две децимали.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија со соодветна лиценца за работа, или
2) Еден дипломиран фармацевт специјалист по медицинска биохемија со соодветна лиценца за работа и
3) Еден медицински лаборант - техничар со положен стручен испит.
Член 17
Микробиолошката лабораторија обезбедува најмалку:
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А) Простор
1) Просторија за земање на примероци за микробиолошко испитување со мокар јазол и проточна топла и
ладна вода од 9 м2,
2) Просторија за изработка на микробиолошките
анализи со мокар јазол и проточна топла и ладна вода
од 20 м2,
3) Просторија за деконтаминација на материјалите
од работата на микробиолошката лабораторија од 2 м2,
4) Бокс за подготовка на реагенси и подлоги од 4
м2, и
5) Магацински простор за чување на медицински
помагала (фармацевтски производи) од 6 м2.
6) Доколку во микробиолошката лабораторија се
вршат и паразитолошки анализи обезбедува и простор
за вршење на паразитолошки анализи од 6 м2.
Б) Опрема
1) Лабораториски маси со лабораториски столици
за секој здравствен работник односно соработник кој
работи во лабораторијата, легло, корпи за собирање на
инфективен материјал, контејнер за собирање на лабораториски отпаден материјал, ладилник со простор за
замрзнување на - 200° Ц, центрифуга, термостат, микроскоп со имерзија, комплет автоматски пипетори,
анаеробни лонци, компјутер со печатач и пристап на
интернет, бренер, комплет опрема за боење на микроскопски препарати, лабораториска стакларија, држач за
епрувети, водена бања и стерилизатор.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист по медицинска микробиологија со соодветна лиценца за работа, и
2) Еден медицински лаборант - техничар, со положен стручен испит.
Член 18
Лабораторијата за цитологија, без или со амбуланта
за аспирациони биопсии, обезбедува најмалку:
A) Простор
1) Чекална од 12 м2.
2) Просторија за дијагностика - лекарска соба од 12 м2,
3) Лабораторија со довод и одвод на проточна топла и ладна вода од 12 м2,
4) Просторија за чување на хемикалии од 6 м2,
5) Просторија за чување на цитолошки препарати и
писмени наоди од 8 м2,
6) Просторија за преглед и земање на аспирациони
биопсии со најмалку една кабина за подготовка на пациентот од 16 м2, доколку е со амбуланта за аспирациони биопсии, и
7) Санитарен јазол.
Б) Опрема
1) Лабораториски маси со лабораториски столици
за секој здравствен работник односно соработник кој
работи во лабораторијата, дигестор, ладилник, метален
ормар за лесно запаливи течности, ормар за чување на
препарати, аналитичка вага, центрифуга, бинокуларен
микроскоп, компјутер со печатач и пристап на интернет, полици, лабораториски садови, лабораториски часовник, лабораториски материјал.
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2) Во амбулантата за аспирациони биопсии и: медицинско легло за пункција, масичка за прибор за пункција со прибор за дезинфекција, прибор за пункција,
прибор за локална анестезија зависно од местото на
третирање, апарат за ултрасонографски преглед и прибор за помош во случај на анафилактички шок.
B) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист по патологија со соодветна лиценца за работа и
2) Еден здравствен работник со завршено високо
стручно образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС, или вишо или средно образование од лабораториска насока, со положен стручен испит.
Член 19
Лабораторијата за хистопатологија обезбедува најмалку:
A) Простор
1) Чекална од 12 м2,
2) Просторија за прием, подготовка и обработка на
ткиво од 10 м2 со проточна топла и ладна вода,
3) Просторија за режење и боење на материјалот од
10 м2,
4) Просторија за дијагностика - соба за доктор од
12 м2,
5) Просторија за чување на хистолошки препарати,
парафински блокови и писмени наоди од 10 м2,
6) Просторија за чување на хемикалии од 6 м2 со
природна вентилација или со активна вентилација и
7) Санитарен јазол.
Б) Опрема
1) Работни маси за секој здравствен работник односно соработник кој работи во лабораторијата, ладилник, микротом, водено купатило, сет за дисекција, центар за калупење, сув стерилизатор, аналитичка вага,
бинокуларен микроскоп, апарат за обработка на тки-ва
(хистотехникон), уред за активна вентилација, прибор
за боење, лабораториски часовник, компјутер со печатач и пристап на интернет.
B) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист по патологија со соодветна лиценца за работа, и
2) Еден здравствен работник со завршено високо
стручно образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС, или со вишо или средно образование, од лабораториска насока, со положен стручен испит.
Член 20
Лабораторијата за цитологија, со или без амбуланта
за аспирациони биопсии и хистопатологија, обезбедува
најмалку простор, опрема и стручен кадар предвиден
за лабораторијата за хистопатологија и лабораторијата
за цитологија, а во однос на просторот треба да обезбеди и зголемена лабораторија за 4 м2, со довод и одвод
на проточна топла и ладна вода.
Член 21
Лабораторијата за молекуларна дијагностика обезбедува најмалку:
А) Простор
1) Чекална од 12 м2,
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2) Просторија за прием на странки и земање на материјал од 12 м2 ,
3) Просторија со работна лабораториска површина
со проточна топла и ладна вода од 20 м2,
4) Магацин од 6 м2,
5) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода
за пациенти и
6) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода
за вработени.
Б) Опрема
1) Лабораториски маси со лабораториски столици
за секој здравствен работник односно соработник кој
работи во лабораторијата, корпи и контејнер за собирање на лабораториски отпаден материјал, ладилник на
+4°Ц со простор за длабоко ладење на -20°Ц и -80°Ц,
комплет автоматски пипетори, спектрофотометар со
видливо и ултравиолетово подрачје, аналитичка вага со
најмалки две децимали, систем за добивање на ултрачиста вода, ПЦР кабинет, микроцентрифуги, центрифуги со ладење, ПЦР термоцајклер, трансилуминатор
со камера, сув инкубатор, водени бањи, рН метар,
опрема за хоризонтална и вертикална електрофореза на
нуклеински киселини и протеини, автоматски генетски
анализатор/секвенатор, Real-time ПЦР апарат и рутинска лабораториска опрема.
2) За специфични намени одредени лаборатории
треба да имаат и дополнителна опрема за изведување
на специјализирани анализи како аминоанализатор, ултрацентрифуга, сцинтилационен бројач, проточен-цитометар, микроскоп, СО2 инкубатор, флуоросцентен
микроскоп, хибридизациона печка, array reader и сл.
B) Стручен кадар
1) Еден специјалист односно супспецијалист по медицинска генетика, специјалист патолог, дипломиран
фармацевт, дипломиран биолог, дипломиран биотехнолог, доктор на медицина магистер по базични медицински науки или дипломиран хемичар магистер по
молекуларна биологија и генетско инженерство, и
2) Еден здравствен работник со завршено високо
стручно образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС, или со вишо или средно образование, од лабораториска насока, со положен стручен испит.
Член 22
Лабораторијата за трансфузиологија со имуногенетика обезбедува најмалку:
А) Простор
1) Чекална од 12 м2,
2) Просторија за прием на пациенти и земање на
материјал од 9 м2,
3) Работна просторија од 18 м2 со проточна топла и
ладна вода,
4) Санитарен јазол за пациенти со проточна топла и
ладна вода,
5) Санитарен јазол за вработени со проточна топла
и ладна вода, и
6) Магацин од 4 м2.
Б) Опрема
1) Лабораториски маси со лабораториски столици
за секој здравствен работник односно соработник кој
работи во лабораторијата, корпи за инфективен материјал, и контејнери за собирање на лабораториски от-
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паден материјал, ладилник на +4° Ц со простор за длабоко замрзнување, комплет на автоматски пипетори,
микроскоп, центрифуга, бројач на хематолошки клетки, коаголуметар, спектрофотометар со видливо и ултравиолетово подрачје, апарат за елиса, сув инкубатор,
водена бања, ПЦР опрема (термоцајклер, опрема за
електрофореза на нуклеински киселини и протеини,
трансилуминатор со фотоапарат и ПЦР кабинет).
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист по трансфузиологија со лиценца за работа,
2) Еден дипломиран биолог или фармацевт со соодветна лиценца за работа, и
3) Еден здравствен работник со завршено високо
стручно образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС, или со вишо или средно стручно образование,
од лабораториска насока, со положен стручен испит.
Член 23
Доколку здравствената установа пренесува биолошки материјал од една во друга здравствена установа,
во зависност од далечината на пренесувањето, здравствената установа треба да ја обезбеди и следната
опрема: посебно возило, контејнери или специјални полиестерски транспортни торби со двојни ѕидови и со
носачи за повеќе примероци од биолошкиот материјал.
Заботехничка лабораторија
Член 24
Заботехничка лабораторија обезбедува најмалку:
A) Простор
1) Гипс сала со обезбедена проточна топла и ладна
вода од 10 м2;
2) Просторија за моделирање и обработка на метал
од 15 м2 со најмногу три работни места, а за секое дополнително работно место уште по 4 м2 и со обезбедена вентилација;
3) Просторија за фасетирање од 10 м2, и
4) Санитарен јазол.
Б) Опрема
1) Апарат за леење, пескара, печка за жарење, компресор, заботехничка маса со аспиратор, помошна маса, гипс маса, мотор за обработка, дигестор, гипс тример, силос за гипс, полир мотор, вибратор и апарат за
вакумско мешање.
В) Стручен кадар
1) Еден забен техничар, со положен стручен испит,
или
2) Виш стоматопротетски техничар, со положен
стручен испит.
Здравствен дом
Член 25
Здравствениот дом обезбедува најмалку:
А) Простор
1) За дејноста итна медицинска помош и домашно
лекување: ординација од 16 м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална од 20 м2, просторија за подготовка од 16 м2, картотека од 12 м2, санита-
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рен јазол за мажи и жени со просторија за прибор за
одржување на хигиена. За укажување на итна медицинска помош и друга медицинска помош треба да се организира итна медицинска помош и домашно лекување
за подрачје со опфат на население над 20.000 жители,
стационар до 10 легла и простор за санитетско возило.
2) За дејноста итна стоматолошка помош: ординација од 16 м2, чекална од 20 м2, картотека од 12 м2, санитарен јазол за мажи и жени со просторија за прибор
за одржување на хигиена.
3) За дејноста превентивна здравствена заштита за
предучилишни деца: ординација од 16 м2, просторија
за имунизација од 16 м2, чекална од 20 м2, просторија
за подготовка од 16 м2 и санитарен јазол со предпростор; и за училишни деца: ординација од 16 м2, стоматолошка ординација од 16 м2, просторија за подготовка од 16 м2, просторија за здравствено воспитување
од 16 м2, чекална од 20 м2, просторија за медицинска
документација од 12 м2, санитарен јазол со предпростор.
4) За поливалентна патронажна дејност: просторија
за поливалентна патронажна сестра од 12 м2, а доколку
има повеќе патронажни сестри просторијата се зголемува по 4 м2 на секоја патронажна сестра, просторија
за здравствено-едукативни активности од 16 м2, простор за индивидуална работа од 16 м2, чекална од 12
м2 и санитарен јазол.
5) За стоматолошка заштита на деца до 14 годишна
возраст: ординација од 16 м2, чекална од 20 м2, просторија за медицинска документација од 12 м2, санитарен јазол со предпростор;
6) За здравствена статистика: просторија за здравствено-статистичка дејност од 12 м2.
Б) Опрема
1) За дејноста итна медицинска помош и домашно
лекување: покрај опремата од член 8 точка Б) од овој
правилник и дефибрилатор со монитор, амбу-апарат,
специјална опрема и сетови за итна медицинска помош, ЕКГ апарат и возило за итна медицинска помош;
2) За дејноста итна стоматолошка помош: опремата
од член 14 точка Б) од овој правилник;
3) За дејноста превентивна здравствена заштита за
предучилишни и училишни деца освен опремата од
член 8 точка Б) од овој правилник за предучилишни деца е потребно да има и: маса за преглед со тапациран
дел за бебиња, гермицидна лампа, вага за бебиња, вага
со висинометар, платнен сантиметар, сад за отисоци за
стапала, легло со пластична пресвлека, фрижидер за
чување на вакцини;
4) За поливалентната патронажна дејност: работна
маса, стол со наслон, закачалка, проектор, компјутер со
печатач и пристап на интернет, орман за медицинска
документација, рачна батериска лампа, возило за теренска работа, патронажна торба со неопходна опрема;
5) За дејноста стоматолошка заштита на деца до 14
годишна возраст: опремата од член 14 точка Б) од овој
правилник;
6) За здравствено-статистичката дејност: работна
маса, орман-витрина за статистички и пропаганден материјал и стручна литература и компјутер со печатач и
пристап на интернет.
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В) Стручен кадар
1) По еден доктор на медицина или специјалист од
соодветната гранка на специјализација и соодветна лиценца за работа, за секоја дејност, и
2) По двајца здравствени работници со завршено
високо стручно образование во траење од три години
односно со високо образование со стекнати 180 кредити според ЕКТС, или вишо или средно образование, со
положен стручен испит, од соодветната насока, за секој
доктор на медицина или специјалист.
Член 26
Ако здравствениот дом организира породување со
стручна помош потребно е да обезбеди болнички соби
до 10 легла исклучиво за породување и санитарен јазол
со просторија за прибор за одржување на хигиената.
Член 27
Здравствениот дом може да врши и други примарни
и/или специјалистичко-консултативни дејности, ако се
обезбеди простор, опрема и стручен кадар од член 9 од
овој правилник.
Член 28
Здравствениот дом за вршење на дејноста превенција и третман на злоупотреба на дроги обезбедува и:
А) Простор:
1) Две ординации од по 16 м2, и
2) Просторија за давање терапија со непробоен
шалтер,
3) Чекална од 12 м2 и
4) Санитарен јазол.
Б) Опрема:
1) Метален сеф за чување терапија, и
2) Фрижидер.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина специјалист по невропсихијатрија односно психијатрија, со соодветна лиценца за работа,
2) Еден доктор на медицина или специјалист од
одредена гранка на медицината со соодветна лиценца
за работа,
3) Еден здравствен работник со завршено средно,
више или високо стручно образование во траење од
три години односно со високо образование со стекнати
180 кредити според ЕКТС, со положен стручен испит.
Центар за итна медицинска помош
Член 29
Центарот за итна медицинска помош обезбедува
најмалку:
А) Простор
1) Просторија за сместување на диспечерска служба;
2) Ординација за ургентни состојби од 20 м2;
3) Просторија за стерилизација;
4) Чекална од 12 м2;
5) Соба за одмор;
6) Простор за чување на лекови и медицински помагала;
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7) Два санитарни јазли;
8) Гаража за сместување на возилата за укажување
на итна медицинска помош со дел за хигиенско одржување на возилата.
Б) Опрема
1) За диспечерскиот центар: телефонски апарат со
идентификатор со линија за прием на повици за итна
медицинска помош поврзан со систем за регистрирање
и снимање на повици и диспечерски запис, телефон
апарат со линија за влез и излез, радиостаница за поврзување со мобилната екипа, надлежните служби и ургентните центри.
2) За ординацијата за ургентни состојби: опремата
од член 8 точка Б) од овој правилник и: дефибрилатор,
ЕКГ апарат, куфери со опрема за реанимација за возрасни и деца во кои е содржано: саморастеглив балон
со резервоар и соодветна валвула со маска, инхалатор
(небулајзер) орофагијални тубуси, назофаригијални тубуси, опрема и прибор за ендотрахијална интубација,
аспиратор, меглиева клешта, пеан, инфузии и систем за
дозирање на инфузии, електричен аспиратор, боца со
кислород и прибор, хемо глукометар, колари од сите
величини, средства за времена имобилизација и сет за
породување.
3) Во просторијата за стерилизација: довод и одвод
на проточна топла и ладна вода и потребен број на апарати за стерилизација.
4) Во просторот за чување на лекови и медицински
помагала: рафтови и фрижидер за чување на фармацевтски производи со посебен режим на чување.
5) Возило - тип: комбе со посебен болнички простор изработен од материјал кој може да се чисти и дезинфицира, со големина од најмалку 2,50 м х 1,70 м х
1,80 м и со странична и задна врата опремено со: посебно осветлување и греење, главна носилка со преклопни нозе со тркала и дополнителни носилки на расклопување, кардиолошки стол, седиште поставено во
продолжение на надолжната оска на носилото над главата на пациентот, странични дополнителни седишта
покрај носилката како и простор за сме-стување на медицинската опрема. Во возилото треба да има вградено
звучна сигнализација на возилото-сирена, светлосна
сигнализација-ротациони светла и радиоврска.
6) Возилото треба да биде обезбедено со потребна
опрема: подвижен дефибрилатор, подвижен ЕКГ апарат, куфери со опрема за реанимација на возрасни и деца, аспиратор, боца со кислород и прибор, хемо глукометар, колари од сите величини, средства за времена
имобилизација, сет за породување и пластични кеси и
покривачи.
7) Кадарот од тимот од возилото треба да носи работна облека означена со меѓународниот знак за итна
медицинска помош.
В) Стручен кадар
I. За диспечерската служба и за ординацијата за ургентни состојби во една смена, потребни се најмалку по:
1) Еден доктор на медицина со положен стручен испит и соодветна лиценца за работа, оспособен за укажување на итна медицинска помош и реанимација; и
2) Еден здравствен работник со завршено средно,
више или високо стручно образование во траење од
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три години односно со високо образование со стекнати
180 кредити според ЕКТС, со положен стручен испит,
оспособен за укажување на итна медицинска помош и
реанимација.
II. За тимот од возилото за една смена, потребни се:
1) Еден доктор на медицина со положен стручен испит и соодветна лиценца за работа, оспособен за укажување на итна медицинска помош и реанимација;
2) Еден здравствен работник со завршено средно,
више или високо стручно образование во траење од
три години односно со високо образование со стекнати
180 кредити според ЕКТС, со положен стручен испит,
оспособен за укажување на итна медицинска помош и
реанимација; и
3) Еден возач со Ц категорија оспособен за основно
животно одржување.
Центар за дијализа
Член 30
Центарот за дијализа обезбедува најмалку:
А) Простор
1) Хол со рецепција и заедничка чекална од 20 м2,
2) Санитарен јазол за посетителите од 6 м2,
3) Санитарен јазол со туш за вработените од 10 м2,
4) Ординација со кабинет за функционална дијагностика на бубрези (ЕХО КАБИНЕТ) од 16 м2,
5) Просторија за медицински интервенции од 16 м2,
6) Лабораторија од 20м2,
7) Соба за доктори на медицина од 10 м2,
8) Просторија за администрација од 10 м2,
9) Просторија за чиста облека од 10 м2,
10) Перална од 20 м2,
11) Трпезарија со чајна кујна од 20 м2,
12) Просторија за умрени од 6 м2,
13) Просторија за стерилизација од 10 м2,
14) Сала за дијализа за негативни ХБсАг и ХЦВ
болни со најмалку 5 м2 за секој апарат за дијализа,
15) Сала за дијализа за позитивни ХБсАг и ХЦВ
болни со најмалку 5 м2 за секој апарат за дијализа,
16) Чекална за негативни ХБсАг и ХЦВ болни од 10 м2,
17) Чекална за позитивни ХБсАг и ХЦВ болни од 10 м2,
18) Просторија за чистење, стерилизација на апарати и резервни апарати од 16 м2,
19) Просторија за реверзна осмоза и обработка на
вода од 20 м2,
20) Магацин за раствори за парентерална употреба
и потрошен материјал од 35 м2,
21) Просторија за септичен материјал (отпад) од 4 м2,
22) Санитарен простор за негативни ХБсАг и ХЦВ
болни од 3 м2,
23) Санитарен простор за позитивни ХБсАг и ХЦВ
болни од 3 м2,
24) Гардероба за негативни пациенти (машка) од 6 м2,
25) Гардероба за негативни пациенти (женска) од 6 м2,
27) Гардероба за позитивни пациенти (машка) од 6 м2,
28) Гардероба за позитивни пациенти (женска) од 6 м2.
Б) Опрема
1) Еден апарат за дијализа за четири пациенти при
работа во две смени односно за шест пациенти при работа во три смени, при што апаратите за дијализа за
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ХБсАГ позитивни и ХБсАГ негативни пациенти треба
да се одвоени и посебно означени. Дезинфекција на
апаратите за дијализа се врши по секоја дијализа. Апаратите за дијализа се заменуваат после 25.000 часа работа.
2) Посебен фрижидер за обезбедување со крв и крвни деривати,
3) Апарати за хемодијализа за позитивни ХБсАг и
ХЦВ пациенти,
4) Апарати за хемодијализа за негативни ХБсАг и
ХЦВ пациенти,
5) Апарат за ултразвук,
6) Столици за хемодијализа или кревети,
7) Подвижен апарат за ЕКГ и дефибрилатор,
8) Систем за оксигенотерапија,
9) Лабораторија за вршење основни крвни анализи,
10) Вага за пациентите,
11) Апарат за крвен притисок,
12) Фрижидер за лекови,
13) Стерилизатор,
14) Магацински рафтови.
В) Стручен кадар
1) Еден доктор на медицина супспецијалист нефролог или специјалист по интерна медицина односно нефрологија со завршен курс за водење на дијализа во
траење од шест месеци или доктор на медицина со најмалку работно искуство од 10 години работа со пациенти на дијализа, за 4.000 дијализи годишно, и
2) Еден здравствен работник со средно или вишо
образование од областа на медицината односно со високо образование со стекнати 180 кредити според
ЕКТС од областа на медицината, со положен стручен
испит, за 4.000 дијализи годишно.
3) Еден дипломиран електро инжињер,
4) Еден дипломиран правник,
5) Еден дипломиран економист,
6) Еден магационер со средно образование, и
7) Тројца хигиеничари.
Центар за ментално здравје
Член 31
Центарот за ментално здравје обезбедува најмалку:
А) Простор
1) Психијатриска ординација од 16 м2,
2) Просторија за интервенции од 16 м2,
3) Просторија за дневен престој од 30 м2,
4) Просторија за работна терапија од 20 м2,
5) Три простории за индивидуален третман од по 12 м2,
6) Трпезарија со чајна кујна од 20 м2,
7) Просторија за администрација од 16 м2, и
8) Два санитарни јазли.
Б) Опрема
1) За психијатриска ординација: опремата од член 9
точка Б) од овој правилник,
2) За просторија за интервенции: едно легло, две
столици со и без наслон, подвижен параван, еден орман за лекови, инструменти и за санитетски материјал,
подвижна масичка за лекови и инструменти, ладилник,
касети за стерилен материјал и инструменти, бубрежници, пинцета разни, ножици, пеани, држач за јазик,
слушалки, апарат за крвен притисок, садови за топломери и топломери,

2) За просторијата за дневен престој: 20 столчиња,
четири масички, два ормани за списанија и книги, и
друга соодветна опрема за дневен престој,
3) За просторијата за работна терапија: соодветна
опрема во зависност од видот на работната терапија
што се спроведува,
4) За просторијата за индивидуален третман: една
работна маса, две столчиња,
5) За трпезаријата: трпезарија - маси и столчиња во
зависност од бројот на корисниците, инсталација за
проточна топла и ладна вода;
6) За чајната кујна: елекричен шпорет или решо, ормани за садови, дводелен садомијалник, ладилник, работна маса, садови и прибор за јадење, канти за отпадоци,
7) Метален сеф за чување на наркотични средства.
В) Стручен кадар
1) Двајца доктори на медицина специјалисти по
психијатрија со соодветна лиценца за работа,
2) Пет здравствени работници со средно образование од медицинска насока со положен стручен испит,
3) Двајца психолози, и
4) Еден социјален работник.
Центар за јавно здравје
Член 32
Центарот за јавно здравје обезбедува најмалку:
А) Простор
1) За санитарно-хигиенската дејност: лабораторија за
вода 16 м2, лабораторија за испитување на храна 16 м2,
лабораторија за физикални мерења и индустриска токсикологија 25 м2, просторија за специјалист 12 м2, просторија за миење на садови 10 м2, просторија за чување на
стерилни садови и друг стерилен материјал 16 м2.
2) За епидемиолошката дејност: просторија за обработка на акутни заразни болести 16 м2, просторија за
масовни незаразни болести 16 м2, просторија за имунизација 16 м2.
3) За лабораториската дејност: просторија за микробиолошки анализи 16 м2, просторија за паразитолошки
анализи 16 м2, просторија за прием на материјал 10 м2,
просторија за подготвување на хранливи подлоги 10
м2, просторија за миење и стерилизација 16 м2.
4) За социјална медицина: просторија за специјалист 12 м2, просторија за стручен кадар 16 м2, просторија за медицинска документација 12 м2, просторија за
обработка на статистички материјал 12 м2.
Б) Опрема
1) За санитарно-хигиенската дејност: лабораториски маси, ормани за сместување на лабораториски материјал, орман за анализи, извештаи и медицинска документација, ладилник, микроскоп, електрична центрифуга, опрема за испитување на микроклима, кататермометри, ротацион хигрометар, Ламбректов полиметар,
опрема за детекција на гасови, опрема за испитување
на прашина, Хелиге-компаратор за испитување на вода, рН метри, дигестор, сушилница, печка за жарење,
апарат за одредување на белковини, апарат за одредување на масти, водена бања, рефрактометар, полариметар, колориметар, центрифуга по Герберг, спектрофотометар, ексикатор и друг неопходен лабораториски
прибор.
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2) За епидемиолошката дејност: два формалински
апарати за дезинфекција, запрашувачи, распрашувачи,
сув стерилизатор, неопходни дезинфекциони средства,
комбиниран „Ескулап“ апарат за дезинфекција на простории, рачна пумпа за на грб, ладилник и карти на подрачјето.
3) За лабораториската дејност: два електрични аутоклава, два аглутиноскопа, апарат за дестилација на
вода, електрични центрифуги, мал и голем ладилник,
компаратор за одредување рН, два микроскопа, електрична мешалка, печка за серумски подлоги, пумпа за
воден млаз по Катлер, електричен стерилизатор од среден и мал тип, два термостата од голем тип, два ваги за
центрифуга, прибор за земање и праќање на лабораторискиот материјал и друг прибор потребен за лабораториите;
4) За социјално-медицинската дејност: витрина за
библиотека, орман за медицинска документација, орман за здравствено-воспитни материјали, комплет апаратура и материјали за здравствено просветување и
компјутер со печатач и пристап на интернет.
В) Стручен кадар
1) За санитарно-хигиенската дејност: двајца специјалисти по хигиена и санитарна хемија, двајца здравствени работници со средно образование од медицинска или санитарна насока.
2) За епидемиолошката дејност: двајца специјалисти по епидемиологија и тројца здравствени работници
со средно образование од санитарна насока.
3) За лабораториската дејност: еден специјалист по
микробиологија со паразитологија и тројца здравствени работници со средно образование од лабораториска
насока.
4) За социјално-медицинската дејност: еден специјалист по социјална медицина со установа на здравствената дејност, еден здравствен работник со више
образование и тројца здравствени работници со средно
образование од медицинска насока.
Член 33
Центарот за јавно здравје има служба за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, за која се обезбедуваат најмалку:
A) Простор
1) Просторија за раководител на службата 12 м2,
просторија за стручен кадар од 16 м2, просторија за издавање на препарати 10 м2, магацин 16 м2, просторија
за чување на опрема: запрашувачи, распрскувачи 12
м2, просторија за технички персонал 16 м2, и гаража за
возило 20 м2.
Б) Опрема
1) Опрема за детекција на гасови, опрема за испитување на прашини, рН-метри, апарат за дезинфекција на
простории, рачни пумпи за на грб три до четири, карти
за подрачјето што го покрива, прибор за земање и праќање на лабораториски материјали.
B) Стручен кадар
1) Еден специјалист по хигиена или епидемиологија,
2) Четворица здравствени работници со средно
образование од здравствена насока,
3) Четворица немедицински работници, и
4) Еден возач.
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Општа болница
Член 34
(1) Општата болница обезбедува најмалку простор:
I. За специјалистичко-консултативната здравствена
заштита:
1) Влез со ветробран и хол со рецепција, тријажа и
заедничка чекална од 30 м2, санитарен јазол за посетителите од 8 м2, санитарен јазол со туш за вработените
од 18 м2, просторија за возач со простор за носила од
16 м2;
2) За внатрешни болести: ординација од 16 м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, кабинет
за функционална дијагностика од 16 м2, чекална од 20
м2, санитарен јазол за болни и вработени;
3) За детски болести: две ординации од по 16 м2,
просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
4) За општа хирургија: ординација од 16 м2 просторија за мали хируршки интервенции од 16 м2, просторија за мали хируршки септички салон од 16 м2, гипс
сала од 14 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
5) За гинекологија и акушерство: 2 ординации од по
16 м2, чекална од 20 м2, просторија за ехосонографска
дијагностика од 16 м2, две простории меѓусебно поврзани за прекинување на бременоста со реанимација од
30 м2, гардероба од 9м2, санитарен јазол за болни и
вработени.
II. За посебни видови специјалистичко-консултативна здравствена заштита:
1) За заразни болести: ординација од 16 м2, просторија за медицинска интервенција од 16 м2, чекална од
20 м2, два бокса за изолација по 8 м2, санитарен јазол
за болни и вработени;
2) За психијатрија: ординација од 16 м2, просторија
за медицински интервенции 16 м2, чекална од 20 м2 и
санитарен јазол за болни и вработени, а доколку се врши превенција и третман на злоупотреба на дроги и:
ординација по општа медицина од 16 м2, специјалистичка ординација по психијатрија од 16 м2, просторија за давање терапија со непробоен шалтер од 10 м2,
чекална од 12 м2 и санитарен јазол:
3) За неврологија: ординација од 16 м2, чекална од
20 м2, санитарен јазол за болни и вработени. По потреба може да биде вклучен и кабинет за функционална
дијагностика од 12 м2;
4) За очни болести: ординација од 16 м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, темна комора
од 16 м2, чекална од 20 м2, и санитарен јазол за болни
и вработени;
5) За ОРЛ: ординација од 16 м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени. По потреба може
да биде вклучен и кабинет за функционална дијагностика од 12 м2;
6) За ортопедија и травматологија: ординација од
16 м2, просторија за медицински интервенции од 16
м2, гипс сала од 16 м2, чекална од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
7) За кожни и венерични болести: ординација од 16
м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
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8) За медицинска рехабилитација: ординација од 16
м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2,
кабинет за физикална терапија од 16 м2, чекална од 20
м2 и санитарен јазол за болни и вработени.
III. За лабораториска дијагностика:
1) За биохемиска и хематолошка лабораторија: просторија за прием и издавање материјали од 12 м2, просторија за земање материјал од болни 12 м2, просторија за тријажа и сепарација на материјалот од 8 м2.
2) За биохемиска лабораторија: просторија за две
работни маси од 16 м2, просторија за рутински анализи
на урина и фецес со две работни маси од 16 м2.
3) За хематолошка лабораторија: просторија за две
работни маси од 16 м2, просторија за миење на лабораториски садови од 12 м2, шпајз од 8 м2, чекална од 20
м2, санитарен јазол за болни и вработени. За биохемиската лабораторија се обезбедува дигестор, а во просториите за рутински анализи и хематолошката лабораторија се обезбедува дополнителна вентилација.
IV. За радиолошка дијагностика:
1) Просторија за прием и издавање на налози со медицинска документација од 16 м2;
2) Простории за дијагностика (интернистичка, гинеколошко-акушерска, педијатриска и општа хируршка)
од по 24 м2;
3) Чекални зависно од видот на организираните дијагностики или една заедничка чекална од 50 м2;
4) Гардероби за болни - кабини од по 4 м2;
5) Санитарен јазол за болни и за вработени.
V. Доколку се обезбедува специјалистичко-консултативна стоматолошка дејност треба да се обезбеди
простор, опрема и стручен кадар од член 11 од овој
правилник.
VI. Ако болницата организира и други специјализирани кабинети потребни е да го обезбеди следниот простор:
1) За кабинет за хипертензија: ординација од 16 м2,
просторија за медицински интервенции од 16 м2 и чекална од 20 м2, заедничка со другите кабинети;
2) За кабинет за ендокринологија со дијабет: покрај
просториите од потточката 1) од оваа точка и просторија за работа со мала група од 20 м2;
3) За кардиолошки кабинет: покрај просториите наведени во потточка 1) од оваа точка и просторија за
функционална дијагностика од 24 м2;
4) За гастроентерохепатолошки кабинет: покрај
просториите наведени во потточка 1) од оваа точка содржи простории за абдоминална ехосонографија, горно-дигестивна и долно-дигестивна ендоскопија од по
16 м2 и простории за ендоскопија и лапароскопија од
32 м2;
5) За хематолошки кабинет: покрај просториите наведени во потточка 1) од оваа точка содржи и просторија за цитохематологија од 32 м2, просторија за имунохематологија и коагулопатија од 36 м2 и просторија
за миење садови од 12 м2;

Бр. 91 - Стр. 71

6) За нефролошки кабинет: покрај просториите наведени во потточка 1) од оваа точка содржи просторија за
имунонефролошка лабораторија од 16 м2 и просторија
за функционално испитување на бубрезите од 16 м2;
7) За ревматолошки кабинет: простории од потточка 1) од оваа точка;
8) За алерголошки кабинет: покрај просториите од
потточка 1) од оваа точка содржи и кабинет за функционална дијагностика од 16 м2;
9) За имунолошки кабинет: простории од потточка
1) од оваа точка;
10) За невролошки кабинет: простории од потточка
1) од оваа точка.
VII. За болничка здравствена заштита:
1) Приемно одделение: рецепција (прием тријажа,
санитарна обработка на болен, отпуштање и информации) од 16 м2, архива од 16 м2, ординација од 16 м2,
просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална од 32 м2, санитарен пропусник и гардероба со
WC и бања од 36 м2;
2) Болничка единица за стандардна нега има болнички легла распоредени по болнички соби. Од нив 20% се
сместени во двокреветни, 60% во трокреветни, 20% во
шестокреветни соби и една еднокреветна болничка соба.
За едно легло потребни се најмалку 3,5 м2, на едно болничко легло за деца до две години 4,5 м2, за деца од две
до 14 години и 6 м2, за младинците и возрасните. Оддалеченоста меѓу болничките легла изнесува најмалку 80
см, a од ѕидот 75 см. Болничката единица ги има следните простории: ординација од 16 м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, просторија за медицински
персонал, просторија за чиста облека од 8 м2, трпезарија
за чајна кујна од 48 м2, бања со када од 16 м2, бања со
два туша од 16 м2, санитарен јазол за болни и вработени. Болничката единица за деца има најмалку и просторија за лабораторија од 14 м2 и млечна кујна од 16 м2.
3) Болничка единица за интензивна нега има најмалку четири болнички легла, распоредени во една или две
простории. Потребниот простор по еден кревет изнесува
најмалку 9 м2. Единицата има просторија за резервни
апарати од 16 м2 и просторија за умрени од 6 м2;
4) Болничка единица за хронична интермитентна
хемодијализа доколку се организира ваква дејност покрај наведените простории од потточка 3) од оваа точка обезбедува и: просторија за асептички интервенции
од 16 м2, дијализна единица од 5 м2, просторија за
НВѕАг позитивни болни од 5 м2, чекална за НВѕАГ негативни од 10 м2, просторија за чистење и стерилизација на апарати од 16 м2, просторија за реверзибилна
осмоза од 20 м2, шпајз за раствори за парентерална
употреба и потрошен материјал од 32 м2, шпајз за септичен материјал од 4 м2, шпајз за асептичен материјал
од 8 м2, санитарен простор за НВѕАГ негативни од 3 м,
санитарен простор за НВѕАГ позитивни од 12 м2.
VIII. Одделение
Болницата организира по правило по една болничка
единица за стандардна нега во одделенија и тоа најмалку за: внатрешни болести, детски болести, општа хирургија и гинекологија и акушерство.
IX. Породилиште
Породилиштето покрај просторот предвиден за
болничка единица за стандардна нега има и родилна
сала од 14 м2, породилен стол, просторија за хигиенска
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обработка на бремените од 24 м2, просторија за бремените - предродилна сала со 8 м2 по легло, просторија за
изолација од 16 м2, просторија за РН-метрија од 16 м2,
2 простории за вработените од по 16 м2, просторија за
новородените од 20 м2, просторија за реанимација на
новородените од 16 м2, просторија за недоносени од 10
м2, млечна кујна од 48 м2 со посебен нечист и чист
влез, простор за миење на садови од 8 м2, гардероба со
мијалници од 24 м2, шпајз со чист и нечист дел од 24
м2 и просторија за ладилници од 8 м2.
X. Оперативен блок
Оперативниот блок соодветно комуницира со болничкиот дел, приемната служба, просторот за стерилизација и просторот за централна стерилизација доколку
постои.
1) Предниот дел на оперативниот блок содржи најмалку: контролен пункт за влез и излез од 16 м2, простории за стручниот кадар од 32 м2, санитарен пропусник (машки и женски) со тушеви од 24 м2, просторија
за носила од 16 м2, просторија за нечиста облека и прибор за чистење од 8 м2, просторија со два подвижни
рендген-апарати и автоматска темна комора од 16 м2.
2) Задниот дел на оперативниот блок за општа хирургија обезбедува: најмалку две операциони сали (за септични и асептични случаи) од 80 м2, две простории за пресвлекување на стручниот кадар од 28 м2, две простории за
миење раце од 28 м2, стерилизација од 16 м2, просторија
за резерви на стерилен материјал од 12 м2 и просторија за
будење и постоперативен третман од 16 м2;
3) Задниот дел за гинекологија и акушерство обезбедува: најмалку една операциона сала од 40 м2, две
простории за пресвлекување на стручниот кадар од 28
м2, две простории за миење раце од 28 м2, стерилизација од 16 м2, просторија за резерва на стерилен материјал од 12 м2, просторија за будење и постоперативен
третман од 16 м2 и просторија за реанимација на новородените од 16 м2. Една операциона сала е за 30 до 40
легла за општа хирургија и гинекологија и акушерство,
а ако има легла и за останатите хируршки дисциплини
една операциона сала е за 40 до 50 легла.
XI. Стерилизација
Централна стерилизација и супстерилизација - претставува просторна целина со посебен влез, поврзана со
сите болнички единици особено со оперативниот блок и
содржи простор за администрација од 16 м2, за миење,
сортирање и дезинфекција од 16 м2, просторија за миење и сортирање чист материјал од 16 м2, просторија за
сува стерилизација и автоклав 2 х 32 м2, просторија за
издавање стерилен материјал од 16 м2, просторија за
вработени за стерилизација од 16 м2, санитарен јазол од
6 м2 и шпајз за асептичен материјал од 8 м2.
XII. Обезбедување со крв
За дејноста обезбедување со крв и крвни деривати:
чекална од 16 м2, просторија за медицинска документација од 12 м2, ординација од 16 м2, просторија за земање на крв од 16 м2, трпезарија со чајна кујна од 16
м2, просторија со асептичен блок за издавање крвни
компоненти од 16 м2, лабораторија за контрола на крвта и интерреакции од 16 м2, лабораторија за имунохематолошки тестови од 12 м2, перална со стерилизација
од 16 м2, просторија за ладилници од 16 м2 ординација
од 16 м2, магацин од 16 м2, санитарен јазол за дарители и вработени.
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XIII. Болничка аптека
1) Обезбедување со лекови и санитетски материјални средства: официна од 25 м2, просторија за сместување и чување на лекови над 25 м2, лабораторија за изработка на магистрални облици за потребите на болничките одделенија од 20 м2 и санитарен јазол.
2) Ако болничката аптека изработува инфузиони
раствори и лекови кои се изготвуваат по асептичка постапка, има лабораторија со следните простории: просторија за миење на амбалажа, просторија за добивање
на прочистена вода, простор за стерилизација, просторија за макроскопска контрола и сигнирање, просторија за подготовка и изработка на раствори, просторија за
чување на готови парентерални раствори и лабораторија за контрола и испитување на произведените препарати од 20 м2. Вкупната површина на лабораторијата e
100 м2.
XIV. Патологија
1) Оддел за обдукција: обдукциона сала од 50 м2,
разладна комора за два ладилника од 30 м2, подготовка
и диспозиција на трупот од 20 м2, подготовка и миење
на обдуцентот од 14 м2, шпајз за дезинфекциони средства од 4 м2, просторија за фиксирани материјали од 9
м2, санитарен јазол со туш и WC од 12 м2.
2) Оддел за хистопатолошка и цитолошка дијагностика: хистопатолошка лабораторија од 16 м2, прием
на материјал и медицинска документација од 8 м2, просторија за доктори од 16 м2, шпајз за хемикалии од 8
м2, шпајз за дезинфекциони средства од 4 м2, миење
садови од 8 м2, магацин за биоптички и секциран материјал од 12 м2, просторија за чување на хистолошки
препарати, парафински блокови и писмени наоди од 12
м2 и санитарен јазол.
(2) Во кругот на општата болница има простории за
хигиенско згрижување на септичките делови и ампутираните делови на човечкото тело.
(3) Општа болница обезбедува простории за кремирање на ампутираните делови од човечкото тело.
Член 35
Болницата што организира исхрана обезбедува најмалку: централна просторија за чување на намирници
за подолг период од 24 м2, за чување на дневни резерви од 16 м2, за обработка на намирниците од 12 м2,
просторија за приготвување на храна од 32 м2, просторија за миење на садови од 16 м2, просторија за амбалажа од 12 м2, санитарен јазол за вработените со туш и
WC од 12 м2.
Член 36
(1) Болницата обезбедува систем на светлосна сигнализација од секоја болничка соба, односно од секое
болничко легло, а во просториите на стручниот кадар и
звучна сигнализација.
(2) Осветлувањето на оперативните и салата за породување има јачина од 600 - 1000 лукса, во ординациите и лабораторите од 250 - 500 лукса, во болничките
соби 60 лукса, во ходниците 40 лукса, а ѕидните светилки покрај болничките постели 100 лукса.
(3) Температурата во грејната сезона во ординациите и болничките соби е 293,15 К. Во детските болнички
соби, собите за интензивна нега и во родилната сала
297,15° К., а во чекалните 291,15° К, и другите работни
простории од 293,15° К.
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Член 37
Работните единици во општата болница, заради порационално искористување на просторот можат да
имаат заеднички операциони сали, централна стерилизација, заеднички чекални и други простории, ако тоа
го дозволуваат градежно-техничките и комуникационите услови на објектот и доколку е соодветно на
здравствената дејност што се врши.
Член 38
Општата болница обезбедува најмалку опрема:
I. За специјалистичко-консултативна дејност:
1) Опремата во ординациите е иста како и во ординациите од примарната здравствена заштита, а зависност од видот на здравствената дејност е дополнета и
со опрема карактеристична за одредена специјалност;
2) Опрема во просториите за интервенции: едно
легло, две столици со и без наслон, подвижен параван,
два ормани за лекови, инструменти и за санитетски материјал, подвижна масичка за лекови и инструменти,
ладилник, сув стерилизатор, решо, подвижна рефлектор-лампа, носила на расклопување на болни, апарат
за кислород, дефибрилатор, аспиратор, светилка со батерии, касети за стерилен материјал и инструменти, бубрежници, пинцети разни, ножици, пеани, држачи за
јазик, прибор за клизма, прибор за инфузија со сталак,
слушалки, апарат за крвен притисок, садови за топломери и топломери.
3) За медицински интервенции во хируршките
гранки се потребни и: инструменти за мала хирургија,
разни крамерови шини, спекулуми за нос и уво, жлебасти сонди, орман за анестезиолошки материјал, гумени
ракавици и прибор за вадење на страно тело, тубуси за
ендотрахеална интабулација.
4) Во просториите за интервенции во другите видови на здравствена заштита има и специфична опрема за
одредени специјалности метален сеф за чување терапија и фрижидер.
Опремата во чекалните се состои од столчиња за 12
до 16 болни, ниски масички, зидни или стоечки закачалки, хигиенски канти за отпадоци со педали.
5) Доколку во болницата постои и оддел за заразни
болести чекалната треба да има и боксови за изолација,
во кои има легло за преглед, закачалка, канта за отпадоци и сад со средство за дезинфекција.
6) Доколку болницата има организирано кабинети
од одделни специјалности истите се опремени со опрема за функционална дијагностика зависно од видот на
кабинетот.
7) Гипс-сала: две маси за болни и повредени со и
без можност за екстензија, две столчиња за доктор и
пациент, една маса за инструменти, еден орман за инструменти и прибор, едно метално лавабо, легени,
скалник за болни, метален пулт за подготовка на гипсани завои, подвижен параван со завеса, количка или легло за транспорт, негатоскоп, ножици, клешти, каиши,
закачалка и работна облека за вработените (гумени
престилки, ракавици, каљачи);
8) Лабораториска дијагностика - биохемиска и хематолошка лабораторија: лабораториски маси и столици, спектрофотометар, пламен фотометар, центрифуги,
водено купатило со термостат, ладилник со простор за
длабоко ладење рН-метар, апарат за електрофореза,
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апарат за дестилација, редестилација или деминерилизација, електричен шпорет. орман-витрина за прибор и
хемикалии, бинокуларен микроскоп со прибор, пламеник, бројач на крвни елементи, колориметар, центрифуга за хематокрит, аналитичка и аптекарска вага,
ексикатор, висечка ѕидна витрина, дводелен садомијач
и орман за дезинфекциони средства;
9) Радиолошка дијагностика: РТГ апарат за интернистичка, гинеколошко-акушерска, педијатриска и хируршка дијагностика, стандардна опрема за темна комора со уреди за сушење на филмови и негатоскоп;
10) Обезбедување со крв и крвни деривати: ладилник за крв за 300 шишиња и за непрегледана крв за 300
шишиња, центрифуги (со и без ладење), бинокуларен
микроскоп, сув стерилизатор, термостат, рН метар, лабораториски мешалки, водено купатило, аналитичка и
аптекарска вага, бројач на крвни елементи, останата лабораториска опрема и бетонирано лавабо за дезинфекција на крв и соодветен мебел;
11) Обезбедување со лекови и санитетски материјални средства: прецизни ваги, железен орман за чување на наркотици, ладилник за чување на лекови, серуми и вакцини, железен орман за чување на лесно запаливи материи, апарат за дестилација на вода и потребна апаратура и лабораториски прибор за изработка и
производство на магистрални облици.
12) Опрема за лабораторија за изработка на инфузиони раствори: машина за миење на шишиња, сув стерилизатор, апаратура за добивање на пречистена вода,
автоматски парен стерилизатор, ламинар флоу или
асептичка комора, комплет опрема за мембранска филтрација и потребен лабораториски прибор.
13) Здравствена статистика: ормани, биро со столица, компјутер со печатач и пристап на интернет, здравствено-просветен материјал;
14) За обдукциона сала: мермерна маса или маса
поставена со нерѓосувачки лим со довод и одвод на
проточна топла и ладна вода, хируршка зидна лампа,
висечка вага за мерење на органи, витрини за инструменти, сет за обдукција, сув стерилизатор, УВ лампа,
обична маса, плакар за престилки, каљачи и чорапи;
15) Орман за депозиција на трупови со пет подвижни маси за трупови;
16) Хистопатолошка лабораторија: работни маси,
ладилник, микротом, апарат за боење, центрифуга, апарат за обработка на ткива (хистотехникон), сув стерилизатор, центар за калапење, ормани, бинокуларен микроскоп, водено купатило, аналитичка вага, фотографски апарат (камера), сет за дисекција, дигестор;
17) Просторија за доктор: работна маса и столче со
наслон и навој, орман, компјутер со печатач и пристап
на интернет и диктафон.
II. За болничка дејност:
1) Приемно одделение: работна маса, работно столче со наслон, орман - гардероба за вработените, орман
за медицинска документација, компјутер со печатач и
пристап на интернет, канта за отпадоци, каса, работна
облека за вработените;
2) Стандардна нега (двокреветни, трокреветни и
шестокреветни соби): болничка постела, ноќно орманче, орман за гардероба на болниот, постелнина, облека
за болните според постојните нормативи, болничка наметка за болниот, болнички папучи за болниот.
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3) Интензивна нега (четворокреветна соба): болничка постела со максимална можност за промена на положбата, ноќно орманче, подвижни масички за инструменти и лекови, ормани за инструменти и лекови, бактерицидни лампи, дефибрилатор, централна инсталација за кислород со приклучок за секоја постела, комплети за венесекција и трахеотомија, опрема за стерилизација, централа за контрола на монитори, работна маса - пулт за медицинска сестра, работно столче.
4) Просторијата за интензивна нега наменета за хемодијализа и хемофилтрација има додатна специфична
опрема, апарати, пречистувачи на вода и соодветни инструменти.
5) Соба за доктор или медицинска сестра: работна
маса, работни столчиња, гардеробен орман, полукауч
со постелнина, орман-витрина со апарат за крвен притисок, слушалки, компјутер со печатач и пристап на
интернет, светилка со батерии, канта за отпадоци, работна облека.
6) Во работната соба за медицинска сестра треба да
има и сигнална табла за регистрација на повици од болните.
7) Ординација: опремата е идентична со опремата
од член 9 точка Б) од овој правилник, освен лекарска
торба;
8) Медицински интервенции: просторијата е опремена со опремата од член 9 точка Б) од овој правилник;
9) Трпезарија со чајна кујна: опремата и големината
на просторијата се одредува зависно од бројот на болните;
10) Трпезарија: маси за болни, столчиња, чаршави
за маси, бокали и чаши, инсталација за проточна топла
и ладна хигиенски исправна вода;
11) Чајна кујна: електричен шпорет или решо, ормани за садови, дводелен садомијалник, ладилник, работна маса, садови и прибор за јадење, канти за отпадоци;
12) Бања со два туша: туш-кади, мијалници, полици
и закачалки за гардероба и WC;
13) Бања со када: када, мијалник, WC, орман - гардероба;
14) Оперативен блок - подготовка на стручниот кадар: боксови со мијалници, гардеробни ормани со полици за хируршка облека, хируршка облека, маски капи, престилки, канта за отпадоци.
15) Оперативен блок - подготовка на болниот: болничка постела со подвижен сталак за инфузии, количка
или подвижно легло за болни, орман за лекови и инструменти, апарат за крвен притисок, слушалки, подвижна
масичка за лекови и инструменти, закачалка, столчиња
со навој, канта за отпадоци, чаршави и ќебиња.
16) Оперативен блок - стерилизација: автоклав, електричен сув стерилизатор, работна маса за подготвка,
ормани за материјал, добоши и облека.
17) Оперативен блок - операциона сала: операциони
маси (со ремени за фиксирање) таванска операциона
лампа, подвижна операциона лампа, апарат за анестезија, негатоскоп, аспиратор со прибор, дефибрилатор
со монитор, подвижен РТГ апарат, автоматски екартер
за стомачен ѕид, холедоскоп за билијарна хирургија,
електроскалпел, масички за облека, држачи за инфузии, подвижно легло или количка, стерилни садови, добоши, легени и бубрежници, соодветен број на сетови
за општа хирургија и гинекологија и акушерство, чаршави, мантили, столчиња на навој.
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18) Родилна сала: стандардни постели за породурање, подвижни рефлектор лампа, подвижни масички за
инструменти и лекови, подвижно легло или количка,
апарат за крвен притисок и слушалки, троканален подвижен ЕКГ апарат, држачи за инфузија, маса за повивање на бебиња, аспиратор за бебиња со прибор, апарат за кислород, респиратор, кардиотокограф, вакум
екстрактор, инкубатор, добоши, легени, стерилна облека, перфоратори, краниокласт - дво и тролистен, инструменти за ембриотомија, инструменти за венесекција, инструменти за киретажа, катетери, кивети, дренови, клешти, ножици, форцепс клешта, ехосонографски
апарат и амниоскоп.
19) Млечна кујна во породилиште: стерилизатор,
фрижидери, електричен шпорет, казани од росфрај, големи садопери за чисти и нечисти шишиња.
20) Централна стерилизација: автоклави со програмери за притисок и температура, електрични суви стерилизатори, маси со работна површина од нерѓосувачки лим, ормани за чување на стерилни добоши, кивети,
метални кутии.
Член 39
(1) Општата болница обезбедува најмалку стручен
кадар:
1) За внатрешни болести: двајца доктори на медицина специјалисти по интерна медицина со лиценца за
работа, на одделение до 20 кревети и дополнително по
еден доктор на медицина специјалист со лиценца за работа за секој наредни до 20 кревети и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска
насока;
2) За детски болести: двајца доктори на медицина
специјалисти по педијатрија со лиценца за работа, на
секои 15 болнички легла и дополнително по еден доктор на медицина специјалист со лиценца за работа, за
секој наредни до 15 кревети и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска насока;
3) За хируршки болести: двајца доктори на медицина специјалисти по општа хирургија со лиценца за работа, на секои 15 болнички легла и дополнително по
еден доктор на медицина специјалист за секој наредни
до 15 кревети и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска насока ;
4) За акушерство и гинекологија: двајца доктори на
медицина специјалисти по гинекологија и акушерство
со лиценца за работа, на секои 15 болнички легла и дополнително по еден доктор на медицина специјалист за
секој наредни до 15 кревети и тројца здравствени работници со средно образование од акушерска насока ;
5) За анестезија и реанимација: еден доктори на медицина специјалист по анестезиологија со реаниматологија со лиценца за работа, и еден здравствен работник со средно образование од медицинска насока на 30
болнички постели, или најмалку двајца анестезиолози
за општа хирургија и гинекологија и акушерство;
6) За лабораториска дејност: еден доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија со лиценца
за работа,, а на секои 26 до 32 болнички легла и по
еден здравствен работник со средно образование од лаборантска насока;
7) За радиолошка дијагностика: еден доктори на медицина специјалист по радиодијагностика со лиценца
за работа, и двајца здравствени работници со средно
образование од радиолошка насока;
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8) За обезбедување со лекови и санитетски материјални средства: еден здравствен работник со високо
образование од областа на фармацијата со лиценца за
работа, и еден здравствен работник со средно образование од фармацевтска насока;
9) За обезбедување на крв и крвни деривати: еден
доктор на медицина специјалист по трансфузиологија
со лиценца за работа, и еден здравствен работник со
средно образование од лаборантска насока оспособен
за вршење на работи во областа на трансфузиологијата;
10) За здравствена статистика: еден доктор на медицина специјалист по социјална медицина, двајца здравствени работници со средно образование од медицинска насока на секои 200 болнички постели;
11) За обдукција и биопсија: еден доктор на медицина специјалист по патолошка анатомија со лиценца
за работа или еден доктор на медицина специјалист по
судска медицина со лиценца за работа и еден здравствен работник со средно образование од лаборантска
насока.
(2) За специјалистичко-консултативните служби
потребно е најмалку по еден доктор на медицина специјалист од соодветната гранка на медицината со лиценца за работа и еден здравствен работник со средно
образование од соодветната насока освен за хируршките гранки на медицината каде е потребно по еден доктор на медицина специјалист и двајца здравствени работници со средно образование од медицинска насока.
(3) За вршење на дејноста превенција и третман на
злоупотреба на дроги во рамките на психијатриската
специјалистичко консултативна дејност потребни се:
еден доктор на медицина со соодветна лиценца за работа или еден доктор на медицина специјалист од
одредена гранка на медицината со лиценца за работа,
еден доктор на медицина специјалист по психијатрија
и лиценца за работа и еден здравствен работник со
средно или више образование од медицинска насока со
положен стручен испит еден психолог и еден социјален
работник.
Член 40
(1) Bo стандардната нега на болни во болничката
здравствена заштита се обезбедува континуирана (24
часа) работа при што докторите и другиот персонал работат во смени, освен кога може да се организира работата во дежурства.
(2) За работата во втора и трета смена бројот на медицински сестри во втора смена треба да изнесува
50%, a во третата 30% од бројот во првата смена.
(3) Во одделението за интензивна нега составот на
предвидениот тим во прва смена треба да се однесува и
за другите две смени.
Член 41
Ако општата болница во одделни гранки на медицината има организирано и болничко лекување тогаш
од стручен кадар има најмалку:
1) За заразните болести, заболувањата на уво, нос и
грло, максилофацијалната хирургија и очните заболувања на 15 болнички легла еден доктор на медицина
или стоматолоција специјалист од соодветната гранка
на специјалност со лиценца за работа и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска насока;
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2) За кожно-венеричните, невролошките и психијатриски заболувања на 20 болнички легла еден доктор
на медицина специјалист од соодветната гранка на медицината со лиценца за работа и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска насока;
3) За диетална исхрана општата болница обезбедува најмалку еден диететичар;
4) За физикалната медицина и рехабилитација на 20
болнички легла еден доктор на медицина специјалист
од соодветната гранка на медицината со лиценца за работа и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска насока.
Специјализирана болница
Член 42
Специјализирана болница обезбедува најмалку простор, опрема и стручен кадар пропишани за работа на
општа болница, односно на соодветни работни единици на општа болница во зависност од тоа за кои болести, возрасни групи на население и пол специјализираната болница е основана.
Клиничка болница
Член 43
Клиничката болница врши здравствена дејност ако
обезбеди најмалку простор, опрема и стручен кадар
пропишани за работа на општата болница, како и простор, опрема и стручен кадар пропишан за вршење на
дејностите: урологија, неврохирургија, ортопедија и
трауматологија, очни болести, болести на уво, нос и грло, неонатологија, психијатрија, неврологија и онкологија, и тоа:
А) Простор
1) За урологија - ординација од 16 м2, просторија за
ехосонографски преглед (цистоскопија), чекална од 20
м2, санитарен јазол за болни и вработени;
2) За неврохирургија - ординација од 16 м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална од
20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
3) За ортопедија и трауматологија - ординација од
16 м2, просторија за ехосонографски преглед, чекална
од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
4) За очни болести - ординација од 16 м2, чекална
од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
5) За болести на уво, нос и грло - ординација од 16 м2,
просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална
од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
6) За неонатологија - ординација од 16 м2, просторија за медицински интервенции од 16 м2, чекална од
20 м2, санитарен јазол за болни и вработени,
7) За психијатрија - ординација од 16 м2, чекална
од 20 м2, санитарен јазол за болни и вработени;
8) За неврологија - ординација од 16 м2, чекална од
20 м2, санитарен јазол за болни и вработени; и
9) За онкологија - ординација од 16 м2, просторија
за цитолошка дијагностика од 16 м2, чекална од 20 м2,
санитарен јазол за болни и вработени.
Б) Опрема
1) Опрема потребна за работа на ординациите од
членовите 8 и 9 од овој правилник, и
2) Специфична опрема за соодветната специјалност.
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В) Стручен кадар
1) Урологија - на секои 15 болнички легла еден доктор на медицина специјалист по урологија со соодветна лиценца за работа и тројца здравствени работници
со средно образование од медицинска насока или тројца доктори на медицина специјалисти на едно одделение со соодветна лиценца за работа и девет здравствени работници со средно образование;
2) Неврохирургија - на секои 15 болнички легла
еден доктор на медицина специјалист неврохирург со
соодветна лиценца за работа и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска насока
или тројца доктори на медицина специјалисти со соодветна лиценца за работа на едно одделение и девет
здравствени работници со средно образование;
3) Ортопедија и трауматологија - на секои 15 болнички легла еден доктор на медицина специјалист ортопед и доктор на медицина супспецијалист трауматолог со соодветна лиценца за работа и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска
насока или тројца доктори на медицина специјалисти
со соодветна лиценца за работа на едно одделение и
девет здравствени работници со средно образование;
4) Очни болести - на секои 15 болнички легла еден
доктор на медицина специјалист офталмолог со соодветна лиценца за работа и тројца доктори на медицина
здравствени работници со средно образование од медицинска насока или тројца доктори на медицина специјалисти со соодветна лиценца за работа на едно одделение и девет здравствени работници со средно образование;
5) Болести на уво, нос и грло - на секои 15 болнички легла еден доктор на медицина специјалист оториноларинголог со соодветна лиценца за работа и тројца
здравствени работници со средно образование од медицинска насока или тројца доктори на медицина специјалисти со соодветна лиценца за работа на едно одделение и девет здравствени работници со средно образование;
6) Неонатологија - еден доктор на медицина супспецијалист по неонатологија и на секои 15 болнички
легла на новородени по еден доктор на медицина специјалист по педијатрија со соодветна лиценца за работа
и тројца здравствени работници со средно образование
од медицинска насока или тројца доктори на медицина
специјалисти со соодветна лиценца за работа на едно
одделение и девет здравствени работници со средно
образование,
7) Психијатрија - на секои 15 болнички легла еден
доктор на медицина специјалист психијатар со соодветна лиценца за работа и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска насока или
тројца доктори на медицина специјалисти со соодветна
лиценца за работа на едно одделение и девет здравствени работници со средно образование,
8) Неврологија - на секои 15 болнички легла еден
доктор на медицина специјалист невролог со соодветна
лиценца за работа и тројца здравствени работници со
средно образование од медицинска насока или тројца
доктори на медицина специјалисти со соодветна лиценца за работа на едно одделение и девет здравствени
работници со средно образование, и
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9) Онкологија - на секои 15 болнички легла по еден
доктор на медицина специјалист по радиотерапија и онкологија со соодветна лиценца за работа и тројца здравствени работници со средно образование од медицинска
насока или тројца доктори на медицина специјалисти со
соодветна лиценца за работа на едно одделение и девет
здравствени работници со средно образование.
Болница за нега
Член 44
Болницата за нега обезбедува најмалку:
А) Простор
1) Две простории за болни за две до три болнички
постели, со површина од 8 м2 по болничка постела,
2) Соба за доктор од 16 м2,
3) Соба за медицинска сестра од 12 м2,
4) Просторија за преглед на болни од 16 м2, со тоа
што должината или ширината на собата не може да биде помала од 3 м2.
5) Бања со туш (еден туш на четири болни), када и
опрема за трансфер и капење на тешко подвижен болен
на која може да и се пристапи од три страни или подвижна када,
6) Еден санитарен јазол на четири болни, со ширина на вратата од најмалку 110 см и постоење на ракофати во целиот простор на болница за нега каде се движат пациентите,
7) Еден санитарен јазол со две WC-a и туш (за машки и женски на секои 20 вработени),
8) Простор за чување на чиста облека/постелнина
од 9 м2,
9) Простор за чување на нечиста облека/постелнина
од 9 м2,
10) Перална од 30 м2,
11) Прирачна кујна од 20 м2,
12) Мртвачница (морга) со најмалку 20 м2 површина (со тоа што должината или ширината не може да биде помала од 4 м2).
Б) Опрема
1) Соба за доктор: работна маса, работни столчиња,
гардеробен орман, полукауч со постелнина, орман-витрина со апарат за крвен притисок, слушалки, компјутер со печатач и пристап на интернет, светилка со батерии, канта за отпадоци, работна облека.
2) Соба за медицинска сестра: работна маса, работни столчиња, гардеробен орман, полукауч со постелнина, орман-витрина со апарат за крвен притисок, слушалки, компјутер со печатач и пристап на интернет,
канта за отпадоци, работна облека, железен орман за
чување на наркотици, ладилник за чување на лекови,
серуми и вакцини, железен орман за чување на лесно
запаливи материи.
3) Стандардна нега (двокреветни и трокреветни соби): болничка постела, ноќно орманче, орман за гардероба на болниот, постелнина, облека за болните според
постојните нормативи, болнички папучи за болниот.
4) Прирачна кујна: опремата се одредува зависно од
бројот на болните, со инсталација за проточна топла и
ладна хигиенски исправна вода.
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5) Инхалатор, мал стерилизатор за инструменти,
апарат за мерење на гликемија, лифтови или кранови за
неподвижни болни, хидраулични или електрични сегметнални болнички кревети, антидекубитални душеци
во зависност од ризикот на пациентот за појава на декубит, сепаратори за позиционирање на пациентите.
6) Професионална машина за перење облека/постелнина.
7) Професионална машина за сушење облека/постелнина.
8) Професионален цилиндер за пеглање облека/постелнина.
9) Машина за перење работна облека на вработените.
В) Стручен кадар
1) Двајца доктори на медицина со лиценца за работа,
2) Една медицинска сестра со вишо образование од
областа на медицината односно со високо образование
со стекнати 180 кредити според ЕКТС од областа на
медицината, и со положен стручен испит,
3) Една медицинска сестра со средно образование
на 15 болни,
4) Една негователка на пет болни,
5) Еден физиотерапевт со средно образование на 20
болни,
6) Еден работен терапевт (медицинска сестра со
средно или вишо образование од областа на медицината односно со високо образование со стекнати 180 кредити според ЕКТС од областа на медицината, и со положен стручен испит, физиотерапевт, психолог, дефектолог или уметник) на 20 болни.
Институт
Член 45
(1) Институт обезбедува простор, опрема и стручен
кадар кои со овој правилник се предвидени за специјализирана болница.
(2) Институтот обезбедува и соодветен простор,
опрема и стручен кадар за научно-истражувачка работа
согласно прописите од областа на научно-истражувачката дејност.
Универзитетска клиника
Член 46
(1) Универзитетската клиника обезбедува простор,
опрема и стручен кадар предвидени во овој правилник
за специјална болница, во зависност од тоа за кои болести клиниката е основана и дали клиниката врши специјалистичко-консултативна и болничка дејност или
само специјалистичко-консултативна дејност од определена гранка на медицината односно стоматологијата,
или на одделни групи на население.
(2) Покрај критериумите од став (1) на овој член,
универзитетската клиника обезбедува простор, опрема
и стручни кадри за изведување на образовна дејност, за
стручно оспособување и усовршување на здравствените работници и за научно-истражувачка дејност во областа на медицината, односно стоматологијата, согласно Законот за здравствената заштита и прописите од
областа на високото образование и научно-истражувачката дејност.

(3) Универзитетската клиника има библиотека.
(4) Универзитетската клиника обезбедува најмалку
9 м2 по една болничка постела, односно еден стручен
тим од високодиференцирани кадри на девет легла.
Универзитетски институт
Член 47
(1) Универзитетскиот институт обезбедува простор,
опрема и стручен кадар пропишани во овој правилник
за специјализирана болница, во зависност од тоа за кои
болести универзитетскиот институт е основан и врши
специјалистичко-консултативна дејност од одредена
гранка на медицината.
(2) Покрај критериумите од став (1) на овој член
универзитетскиот институт обезбедува простор, опрема и стручен кадар за изведување на образовна и научно-истражувачка дејност, врши усовршување на здравствените работници во областа на медицината според
одредбите од Законот за здравствената заштита и прописите од областа на високото образование и научноистражувачката дејност.
Универзитетски клинички
центар
Член 48
(1) Универзитетскиот клинички центар се состои од
универзитетски клиники за хируршки болести (абдоминална, кардиоваскуларна, торакална, неурохируршка, трауматолошка, пластично-реконструктивна, детска хирургија и урологија); ортопедски болести; за внатрешни болести; инфективни болести; хематологија;
детски болести; гастроентерохепатологија; пулмоалерологија, ендрокринологија, нефрологија, реуматологија; токсикологија; за гинекологија и акушерство; за
очни болести; за уво, нос и грло; нервни и душевни болести; кожни и венерични болести; кардиологија, градни болести и ТБЦ.
(2) Универзитетскиот клинички центар обезбедува
најмалку простор, опрема и стручен кадар за вршење
на клиничко-биохемиска дејност, радиодијагностика;
радиотерапија и онкологија, обезбедување со крв и
крвни деривати, лекови и медицински потрошен материјал, патоанатомска обдукција и хистопатолошка дијагностика, судско медицинска обдукција и биопсија,
како и кремација на ампутирани и други делови од човековото тело.
(3) Универзитетскиот клинички центар обезбедува
простор, опрема и стручен кадар и за дијагностички и
терапевтски процедури од сите специјалности од областа на стоматологијата и тоа болести на устата и парадонтот, забите и ендодонтот, стоматолошка протетика,
болести на максилофацијална хирургија, дентална патологија, детска и превентивна стоматологија и други
гранки од стоматологијата.
(4) Универзитетскиот клинички центар обезбедува
простор, опрема и стручен кадар за секоја клиника одделно предвидени со овој правилник за универзитетска
клиника.
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Аптека
Член 49
Аптеката обезбедува најмалку:
A) Простор
1) Аптека обезбедува најмалку: официна од 16 м2,
просторија за чување на лекови и аптекарска амбалажа
од 10 м2, и санитарен јазол.
2) Аптеката може да обезбедува и: просторија за вршење анализи на идентитет, просторија за асептичка
подготовка на лекови, просторија за подготовка на дестилирана вода.
3) Аптеката може да има галенска лабораторија и
лабораторија за испитување и контрола на изработени
галенски препарати.
4) Доколку се организира галенската лабораторија
обезбедува: складиште за чување на суровини и амбалажа од 15 м2, просторија за подготовка на контактна
амбалажа од 8 м2, просторија за производство на галенски препарати од 15 м2, просторија за подготовка
на дестилирана вода од 6 м2, складиште за чување на
готови препарати од 12 м2.
5) Галенската лабораторија во која се подготвуваат
и изработуваат фармацевтски облици по асептичка постапка, треба да се обезбеди соодветен простор.
6) Лабораторијата за контрола и испитување на
произведените галенски лекови треба да има просторија за хемиска и физичка анализа и просторија за чување
на хемикалии од 20 м2.
Б) Опрема
1) Железен орман за чување на наркотици, ладилник, железен орман за запаливи материи, прецизни ваги, лабораториски прибор потребен за изработка на магистрални лекови, компјутер со печатач, пристап на
интернет и еден читач на електронска картичка за секој
шалтер на кој се издаваат лекови.
2) Галенската лабораторија треба да има соодветна
опрема и лабораториски прибор во зависност од технологијата на подготвувањето на галенските облици.
B) Стручен кадар
1) Аптеката треба да има најмалку еден дипломиран фармацевт со положен стручен испит и лиценца за
работа и еден здравствен работник со средно или више
образование од областа на фармацијата со положен
стручен испит.
2) Галенската лабораторија, доколку се организира
обезбедува еден специјалист по фармацевтска технологија и еден здравствен работник со средно или више
образование од областа на фармацијата со положен
стручен испит, а лабораторијата за контрола, специјалист по испитување и контрола на лекови и еден здравствен работник со средно или више образование од областа на фармацијата со положен стручен испит.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 50
Постојните приватни здравствени установи, основани врз основа на закуп на простор и опрема на делови
од јавните здравствени установи согласно Законот за

здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05,
111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11)
продолжуваат да работат со истиот простор што им е
издаден под закуп при основањето на установата, до
нивното престанување со работа.
Член 51
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации („Службен весник
на Република Македонија“ бр.11/92, 25/96, 48/02, 30/05,
62/06, 113/08, 94/10 и 32/11).
Член 52
Одредбата од член 35 точка VII потточка 2) од овој
правилник, во делот за болничките легла распоредени
по болнички соби ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година, а до почетокот со примената на
оваа одредба 50% од болничките соби треба да бидат
трокреветни и 30% треба да бидат шестокреветни.
Член 53
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07-4691/2
27 јуни 2013 година
Министер за здравство,
Скопје
Никола Тодоров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2182.
Врз основа на член 8 став 2 и став 4 од Законот за
нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за
правда, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БРОЈОТ
И РАСПОРЕДОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА НА
НОТАРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.1/2008
и 148/2008), во Прилогот број 1 во точка 14 во алинејата 1 бројот „1“ се заменува со бројот „2“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2346/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.

28 јуни 2013

Бр. 91 - Стр. 79

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2183.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 158-та седница одржана на ден
25.6.2013 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА
За судии поротници на Основен суд Гевгелија се
избрани:
1. БЛАГА КОСТАДИНОВСКА
2. СУЗАНА КАРАЏОВСКА
3. МАРА ТАНЕВА
4. МАГДАЛИНА ЛАЗАРОВА.
Оваа одлука влегува во сила на 25.6.2013 година.
Бр. 07-1309/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

2184.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 28.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ
СУД
1. За претседател на Управниот суд е избранa:
Јетмире Ајдини - Бошњаку - судија на Апелациониот суд Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1343/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

2185.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 28.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД КРУШЕВО
1. За претседател на Основниот суд Крушево е избран:
- Благоја Бошкоски - судија на Основен суд Крушево.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1344/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

2186.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 28.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД КУМАНОВО
1. За претседател на Основниот суд Куманово е избран:
Муса Сулејмани - судија на Основен суд Куманово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1345/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

2187.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 28.6.2013 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД РЕСЕН
1. За претседател на Основниот суд Ресен е избран:
Виолета Крстиновска-судија на Основен суд Ресен.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1346/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

2188.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 28.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За судии на Врховниот суд на Република Македонија се избрани:
- Оливера Китанова-Мицевска – Државен правобранител на РМ и
- Исамедин Лимани –судија на Виш управен суд.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1347/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

2189.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 28.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ
СУД СКОПЈЕ
1. За судија на Апелациониот суд Скопје е избран:
- Eнвер Амзаи – судија на Основен суд Скопје 1
Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-1348/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

2190.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за
судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија, на седницата одржана на ден 28.6.2013
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ
СУД БИТОЛА
1. За судии на Апелациониот суд Битола се
избрани:
- Зоран Караџовски - судија на Основен суд Битола и
- Жаклина Доведен - судија на Основен суд Битола.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-1349/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

2191.
Судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за Судовите, член
47 став 1, член 48 и член 3 од Законот за Судски совет
на Република Македонија, на седницата одржана на
ден 25.6.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Нуредин Фетаи, судија на Основен суд Гостивар, по
сопствено барање.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.
Бр. 07-1296/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

2192.
Судскиот совет на Република Македонија согласно
член 34 став 1 алинеја 4 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ број
60/06, 69/06,150/10 и 100/11) и член 12 став 1 алинеја 4
од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македониjа ( „Службен весник на РМ“ бр.15/07 и
142/09) на ден 20.6.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
На Неџат Ајро, член на Судскиот совет на Република Македонија, му престанува вработувањето поради
исполнување на услови за старосна пензија сметано од
20.6.2013 година.
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 20.6.2013 година.
Бр. 07-1303/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

28 јуни 2013
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2193.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), објавува

II
За јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство
Битола се избира:
1. Пецо Везироски.

ОГЛАС

III
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
се избира:
1. Наум Паноски.

- За избор на 1 (еден) судија на Врховниот суд на
Република Македонија;
- За избор на 2 (двајца) судии на Апелациониот суд
Скопје;
- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд
Битола и
- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд
Штип.
Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 6 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008).
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, да ги достават до Судскиот совет
на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен
весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот
совет на Република Mакедонија на следната адреса:
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 07-1342/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2194.
Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),
член 9, член 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија,
нa триесет и првата седница одржана на 25.6.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БИТОЛА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БИТОЛА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ И ШТИП
I
За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола се избира:
1. Димче Пажески.

IV
За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избираат:
1. Ивана Трајчева
2. Тања Трајчевска
3. Наташа Гоџоска.
V
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип се избира:
1. Милица Гаврилова.
VI
Оваа одлука влегува во сила на ден 1.7.2013 година,
а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОИ.бр. 4/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
__________

2195.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен
весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и прва седница, одржана на 25.6.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Фета Исени роден на 2.8.1949 година, избран на
9.6.2010 година за Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар, без ограничување
на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 31.8.2013 година.
СОР бр. 7/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
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2196.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен
весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и прва седница одржана на 25.6.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Ѓорѓе Панов роден на 15.8.1949 година, избран
на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното
јавно обвинителство Струмица, без ограничување на
траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 31.8.2013 година.
СОР бр. 8/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
__________

2197.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГ Л А С
ЗА ИЗБОР НА
I
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар.
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе.
II
1. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струмица.
I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител освен условите предвидени во чл. 44 и 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број
150/07), потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од најмалку три години како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.
II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струмица од точка II од
огласот, како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение (двете да не се постари од
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за
работен стаж како јавен обвинител, диплома за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни
обвинители, да ги достават до Советот на јавните обви-

нители на Република Македонија ул.„Вељко Влаховиќ“
бр.26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во „Службен весник на РМ“.
Образецот за пријава може да се подигне во елекронска форма на ВЕБ страната на Советот на јавните
обвинители на Република Македонија на следната адреса: htpp//www.sjorm.gov.mk
Приемот на документи ќе се врши 08:30 до 14:00
часот.
Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.
А.бр. 148-8/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2198.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12),
постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран
максимален приход и цена за регулирана дејност – производство на електрична енергија на АД ЕЛЕМ-Скопје
за 2013 година, бр. 03-2509/1 од 15.5.2013 година, на
седницата одржана на 28 јуни 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА–СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА
1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, за 2013 година се одобрува регулиран максимален
приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска
дејност производство на електрична енергија да изнесува 15.141.965.485 денари, за обезбедување на количини на електрична енергијa, на влез во преносна мрежа, од сопствено производство во износ од
5.762.545.000 kWh.
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход за обезбедување на системските услуги на операторот на електропреносниот систем во износ од 1.073.209.156 денари.
3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2013
година за вршење на регулираната енергетска дејност
производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изнесува 2,4414 ден/kWh.
4. Во согласност со цената на електрична енергија
утврдена во точка 3 на оваа Одлука, како и регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија и
регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, цените за
пресметковните елементи за електрична енергија и
моќност испорачана на потрошувачи директно приклучени на преносната мрежа кои вршат дејност од јавен
интерес, се утврдени да изнесуваат:
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5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2013 година.
УП1 бр. 08-111/13
28 јуни 2013 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
2199.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12),
постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран
максимален приход и цена за 2013 година за регулирана дејност производство на електрична енергија на АД
ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост Неготино
бр.02-255/1 од 14.05.2013 година, на седницата одржана на 28 јуни 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НЕГОТИНО
ЗА 2013 ГОДИНА
1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост
- Неготино, се одобрува регулиран максимален приход
(MAR) за 2013 година во износ од 187.758.979 денари,
кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД
ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на
моќност и системски услуги за безбедно и сигурно
функционирање на електроенергетскиот систем.
2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна
сопственост - Неготино како производител на електрична енергија, моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем за потребите на тарифните потрошувачи
од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусебен регулиран договор.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2013 година.
УП1 Бр. 08 - 115/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2200.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13) и член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос
на електрична енергија, организирање и управување со
пазарот на електрична енергија и дистрибуција на
електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.
21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за
одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје за регулираниот период
2013 година и пресметка за 2014 година, бр. 02-2687 од
15.05.2013 година, на седницата одржана на 28 јуни
2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА 2013 ГОДИНА И РЕГУЛИРАНА
ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА 2013 ГОДИНА ЗА
ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ
СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА
ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ
1. Се одобрува регулираниот максимален приход
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност
организирање и управување со пазарот на електрична
енергија на Операторот на електропреносниот систем
на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2013 година да
изнесува 258.593.479 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за организирање и
управување со пазарот на електрична енергија за 2013
година се утврдува да изнесува 0,0310 ден/kWh за тргување со планирани количини на електрична енергија
од 8.349.498.778 kWh.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2013 година.
УП1 Бр. 08 - 116/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2201.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12),
постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран
максимален приход и цена за вршење на регулирана
енергетска дејност снабдување со електрична енергија
на тарифните потрошувачи на мало на ЕВН Македонија АД – Скопје, за 2013 година, бр. бр.07-4864/1 од
21.5.2013 година, на седницата одржана на 28 јуни
2013 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
ЗА 2013 ГОДИНА
1. На Акционерското друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија, ЕВН Електростопанство на Македонија – Скопје, за 2013 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR), за вршење
на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи да изнесува
23.806.875.891 денари, за испорачани 5.268.120.262
kWh електрична енергија.
2. Просечната продажна цена на електричната енергија по која ЕВН Македонија АД Скопје, ги снабдува
тарифните потрошувачи за 2013 година се утврдува да
изнесува 4,5190 денари за kWh електрична енергија.
3. Во согласност со просечната продажна цена на
електрична енергија утврдена во точка 2 на оваа Одлука, цените на пресметковни елементи врз основа на кои
тарифните потрошувачи ја плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат:
3.1. За категорија на тарифни потрошувачи на 35
kV напонско ниво и категорија на тарифни потрошувачи на 6kV,10(20) kV напонско ниво

3.2. За категорија на тарифни потрошувачи на 0,4
kV (380 / 220V) напонско ниво
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тарифни потрошувачи на 0,4 kV (380 / 220V) напонско
ниво, група „домаќинства“ и група останати, подгрупа
останати, подгрупа II-тарифен степен учествува во
вкупната вредност на електричната енергија од 25 %, а
се пресметува на таков начин што вредноста на превземената активна електрична енергија (kWh) се зголемува за 33,33% за секој потрошувач.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2013 година.
УП1 бр. 08-121/13
28 јуни 2013 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
2202.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13) и член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос
на електрична енергија, организирање и управување со
пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11,
168/11 и 135/12), постапувајќи по Барање за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2013 година, бр.07-5204/2 од 31.5.2013 година, на седницата
одржана на 28 јуни 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ЗА
2013 ГОДИНА
1. Се одобрува регулираниот максимален приход
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност
дистрибуција на електрична енергија за 2013 година да
изнесува 8.572.810.899 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција
на електрична енергија за 2013 година се утврдува да
изнесува 1,6273 ден/kWh за планирана испорака на
5.268.120.262 kWh електрична енергија за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2013 година.

(*)Во согласност со Тарифниот систем за продажба
на електрична енергија на тарифни потрошувачи
(„Службен весник на РМ“ бр. 88/11, 97/12 и 123/12)
активната моќност на потрошувачите од категорија на

УП1 бр. 08-145/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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2203.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13) и член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос
на електрична енергија, организирање и управување со
пазарот на електрична енергија и дистрибуција на
електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.
21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барање за
одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО
Скопје за регулираниот период 2013 година и 2014 година, бр.07-3143 од 31.5.2013 година, на седницата одржана на 28 јуни 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ
НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ ЗА 2013
ГОДИНА
1. Се одобрува регулираниот максимален приход
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност
пренос на електрична енергија за 2013 година да изнесува 2.216.828.186 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2013 година се утврдува да изнесува
0,2715 ден/kWh, за планирана испорака на
8.164.928.596 kWh електрична енергија.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2013 година.
УП1 Бр. 08 - 146/13
28 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2204.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 27 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и
79/13), на седницата одржана на ден 27 јуни 2013 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.57/12
и 168/12), во членот 170, по ставот 4 се додава нов став
5 кој гласи: „При првата редовна ревизија на Пазарните
правила, РКЕ е должна да донесе Акционен план за ли-

берализација на пазарот на електрична енергија во Република Македонија. Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република
Македонија, особено содржи:
1) краен датум за исполнување на обврските на
учесници на пазарот на електрична енергија кои што
произлегуваат од Пазарните правила и Законот за енергетика.
2) датум за отпочнување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија за сите потрошувачи на
електрична енергија, освен домаќинствата,
3) датум за отпочнување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија за домаќинства, во согласнпост со Законот за енергетика“.
Член 2
(1) Членот 177 се менува и гласи:
„Одредбите од овие Пазарни правила кои се однесуваат на балансната одговорност ќе се применуваат од
датумот за отпочнување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија за сите потрошувачи на
електрична енергија, освен домаќинствата, утврден со
Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република Македонија“.
Член 3
(2) Членот 178 се менува и гласи:
„Одредбите од овие Пазарни правила кои се однесуваат на Пазарот на електрична енергија со билатерални договори ќе се применуваат од датумот за отпочнување на либерализацијата на пазарот на електрична
енергија за сите потрошувачи на електрична енергија,
освен домаќинствата, утврден со Акциониот план за
либерализација на пазарот на електрична енергија во
Република Македонија“.
Член 4
(3)Членот 179 се менува и гласи:
„Одредбите од овие Пазарни правила кои се однесуваат на Пазарот на балансна енергија ќе се применуваат од датумот за отпочнување на либерализацијата
на пазарот на електрична енергија за сите потрошувачи
на електрична енергија, освен домаќинствата, утврден
со Акциониот план за либерализација на пазарот на
електрична енергија во Република Македонија“.
Член 5
(1) Во членот 181, ставот 2 се менува и гласи:
„Во периодот, од влегувањето во сила на овие Пазарни правила до датумот за отпочнување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија за сите потрошувачи на електрична енергија, освен домаќинствата, утврден со Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република
Македонија, ОПЕЕ е должен да врши пресметка на отстапувањата на часовно ниво за учесниците на пазарот
на електрична енергија и истата нема да се наплаќа“.
Член 6
(1) Во членот 181, ставот 2 се менува и гласи:
„Во периодот, од влегувањето во сила на овие Пазарни правила до датумот за отпочнување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија за сите пот-
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рошувачи на електрична енергија, освен домаќинствата, утврден со Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република
Македонија, ОПЕЕ е должен да врши пресметка на отстапувањата на часовно ниво за учесниците на пазарот
на електрична енергија и истата нема да се наплаќа“.

2206.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член
28 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр. 16/11, 136/11 и 79/13), на седницата одржана на ден
27 јуни 2013 година, донесе

Член 7
(1) По членот 181, се додава нов член 182 кој гласи:
„РКЕ е должна првата редовна ревизија на Пазарните правила, вклучувајќи го и Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република Македонија да ги донесе најдоцна до
30.09.2013 година “.
(2) Членот 182 станува член 183.

ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

Член 8
(1) Овие Правила за изменување и дополнување на
Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат
во сила со денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
Бр. 01-1166/1
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
_________

2205.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на на член 22 став 1 точка 9 и
член 28 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), на седницата одржана на ден 27 јуни 2013 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Правилата за снабдување во краен случај со
електрична енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.144/12), членот 49 се менува и гласи:
„Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применуваат од датумот за отпочнување
на либерализацијата на пазарот на електрична енергија
за сите потрошувачи на електрична енергија, освен домаќинствата, утврден со Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република
Македонија“.
Член 2
(1) Овие Правила за изменување и дополнување на
Правилата за снабдување во краен случај со електрична енергија влегуваат во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1167/1
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Член 1
(1) Во Правилата за снабдување со електрична
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.144/12), членот 84 се менува и гласи:
„Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применуваат од датумот за отпочнување
на либерализацијата на пазарот на електрична енергија
за сите потрошувачи на електрична енергија, освен домаќинствата, утврден со Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република
Македонија“.
Член 2
(1) Овие Правила за изменување и дополнување на
Правилата за снабдување со електрична енергија влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1169/1
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2207.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13), на седницата одржана на ден 27
јуни 2013 година, донесе
М Е Т О Д О Л О Г ИЈ А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЦЕНИТЕ
НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО КОИ
ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈА ИСПОРАЧУВА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА НА СНАБДУВАЧОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ И СНАБДУВАЧОТ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Методологијата за пресметка на цените на
пресметковните елементи по кои производителот на
електрична енергија ја испорачува електричната енергија на снабдувачот на електрична енергија за тарифни
потрошувачи и снабдувачот во краен случај со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/12), членот 11 се менува и гласи:
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„Оваа Методологија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од датумот за отпочнување на
либерализацијата на пазарот на електрична енергија за
сите потрошувачи на електрична енергија, освен домаќинствата, утврден со Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република
Македонија“.
Член 2
(1) Оваа Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за пресметка на цените на
пресметковните елементи по кои производителот на
електрична енергија ја испорачува електричната енергија на снабдувачот на електрична енергија за тарифни
потрошувачи и снабдувачот во краен случај со електрична енергија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1168/1
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2208.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13), на седницата одржана на ден 27
јуни 2013 година, донесе
Т А РИ Ф Е Н С И С Т Е М
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФЕН
СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/12), членот 17 се менува и гласи:
„Овој Тарифен систем за дистрибуција влегува во
сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе се применува од датумот
за отпочнување на либерализацијата на пазарот на
електрична енергија за сите потрошувачи на електрична енергија, освен домаќинствата, утврден со Акциониот план за либерализација на пазарот на електрична
енергија во Република Македонија“.
Член 2
(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1170/1
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

2209.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11 и 79/13), на седницата одржана на ден 27
јуни 2013 година, донесе

Т А РИ Ф Е Н С И С Т Е М
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Тарифниот систем за пренос на електрична
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.97/12), членот 11 се менува и гласи:
„Овој Тарифен систем за пренос влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од датумот за отпочнување на либерализацијата на пазарот на електрична енергија за сите потрошувачи на електрична
енергија, освен домаќинствата, утврден со Акциониот
план за либерализација на пазарот на електрична енергија во Република Македонија“.
Член 2
(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за пренос на електрична
енергија влегува во сила со денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1171/1
27 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
2210.
Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ број 88 од
20 јуни 2013 година, забележана е техничка грешка,
поради што се врши следната
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО
Се објавуваат обрасците на барањата кои не беа објавени кон одлуката а се нејзин составен дел, и тоа:
- 1. Барање за болничко лекување во странство
(oбразец Л1);
- 2. Барање за продолжување на лекување во
странство и/или признавање на дополнителни трошоци
(oбразец Л2);
- 3. Барање за надомест на средства за користење на
здравствени услуги во странство-итен случај (oбразец
Л3);
- 4. Барање за контролен преглед во странство по
извршено болничко лекување во странство на товар на
ФЗОМ (oбразец Л4);
- 5. Барање за надомест на средства за превоз на починато лице при болничко лекување во странство на
товар на ФЗОМ (oбразец Л5).
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