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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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

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

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 aприл 
2018 година.
  

Бр. 08-2470/1 Претседател
4 април 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ 
ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1
Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република 

Македонија“ брoј 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 
31/16, 52/16, 63/16 и 71/16), во членот 40 став (4) точка 5) во алинејата 5 знакот точка 
запирка се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова алинеја 6, која гласи:

„ - АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 2
Во член 46 ставовите (4), (5), (6) и (7) се менуваат и гласат:
„(4) Инспектор за сигурност на железничката инфраструктура може да биде лице кое: 
- е државјанин на Република Македонија, 
- е полнолетно, 
- има општа здравствена способност, 
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 

професија, дејност или должност, 
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - градежен 

факултет - сообраќајна насока, што се докажува со уверение, 
- има пет години работно искуство во струката по дипломирањето, 
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 

места, 
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- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.
(5) Инспектор за сигурност на влеча на возови и возни средства може да биде лице кое: 
- е државјанин на Република Македонија, 
- е полнолетно, 
- има општа здравствена способност, 
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 

професија, дејност или должност, 
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен електро-

технички или машински факултет, што се докажува со уверение, 
- има пет години работно искуство во струката по дипломирањето, 
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 

места, 
- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.
(6) Инспектор за сигурност на патници и стока во железницата може да биде лице кое: 
- е државјанин на Република Македонија, 
- е полнолетно, 
- има општа здравствена способност, 
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 

професија, дејност или должност, 
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен 

сообраќаен факултет - насока за железнички сообраќај и транспорт, што се докажува со 
уверение, 

- има пет години работно искуство во струката по дипломирањето, 
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 

места, 
- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.
(7) Инспектор за сигурност на сигнално-сигурносни, телефонско-телеграфски и 

електротехнички постројки може да биде лице кое: 
- е државјанин на Република Македонија, 
- е полнолетно, 
- има општа здравствена способност, 
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на 

професија, дејност или должност, 
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен 

електротехнички факултет, што се докажува со уверение, 
- има пет години работно искуство во струката по дипломирањето, 
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 

места, 
- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.”.

Член 3
Одредбите од членот 40 став (4) точка 5) Законот за сигурност во железничкиот систем 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 
163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 и 71/16) и одредбите од членот 1 
од овој закон со кој членот 40 став (4) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се 
применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.
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Член 4
Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон 

до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски 
јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот 
утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.


