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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

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 НА ЗАКОНОТ  

 ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ  

Се прогласува Законот за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем,  

 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март  

2016 година.  

 

Бр.08-1940/1 Претседател 

29 март 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ  

 СИСТЕМ  

 

Член 1  

Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 

31/16 и 52/16), членот 16 се менува и гласи:  

„(1) За спроведување истрага за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во 

железничкиот сообраќај согласно со членот 14 од овој закон, Владата на Република 

Македонија формира Комитет како независно и постојано истражно тело, со својство на 

правно лице (во натамошниот текст: Комитет).  

(2) Комитетот се состои од тројца иследници кои ги именува Владата на Република 

Македонија, од кои еден се именува за одговорен иследник.  

(3) Иследниците од ставот (2) од овој закон се именуваат врз основа на јавен оглас кој  

се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на  

Република Македонија, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го  

зборуваат  најмалку 20%  од  граѓаните  кои  зборуваат  службен  јазик  различен  од  

македонскиот јазик.  

(4) За својата работа Комитетот донесува Деловник за работа.  

(5) Комитетот   е финансиски, функционално и организациски независен и од секој 

управител  на  инфраструктурата,  превозникот,  органот  за  сигурност,  Агенцијата  за 

регулирање на железничкиот сектор и Министерството за транспорт и врски.  

(6) Иследниците од ставот (2) на овој член треба да имаат завршено најмалку високо  

образование (VII-1 степен или минимум 240 кредити според ЕКТС) од областа на  

машинските,  електротехничките,  сообраќајните  или  градежните  науки,  со  работно  
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искуство  од  најмалку  пет  години  од  областа  на  железничкиот  сообраќај  и/или 
железничката инфраструктура, со активно познавање на англиски јазик и познавање на 
прописите од областа на железницата.  

(7) Средствата за работа на Комитетот се обезбедуваат од Буџетот на Република 

Македонија и истите се наменети за непречено извршување на неговите задачи.  

(8) Управителот на инфраструктурата, превозникот и во одредени случаи Органот за 
сигурност, се должни веднаш да достават известување за случената сериозна несреќа, 

несреќа и инцидент согласно со членот 14 од овој закон до Комитетот, кој треба веднаш да ги 
направи потребните подготовки за започнување со истрагата.  

(9) Доколку е потребно, Комитетот може да побара помош од истражни тела од други 
земји со која би се обезбедила експертиза или би се вршела техничка контрола, анализи или 
процени.  

(10) Покрај работите наведени во членот 14 од овој закон, Комитетот  може да врши и  

други работи   поврзани со безбедноста на железничкиот систем во целина, особено за  

намалување на ризикот во железничкиот систем и спречување на несреќи, сериозни  

инциденти и инциденти, доколку истите не влијаат на независноста на Комитетот.  

(11) Комитетот врши размена на искуства со истражни тела од други земји со цел за  

развивање  на  заеднички  истражни  методи,  изготвување  заеднички  принципи  за  

следење на препораките за сигурност и прилагодување кон техничкиот и научниот  

прогрес.“.  
Член 2  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот систем.  

Член 3  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  
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