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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 20 
февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1388/1 Претседател

20 февруари 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“ 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) во членот 13 ставот (12) се менува и гласи:

„Сертификатот за одржување на железнички возила се издава на субјектот задолжен за 
одржување на железнички возила за период од пет години со можност за обновување со 
поднесување на барање од страна на субјектот задолжен за одржување на железнички 
возила, во рок од 30 дена пред истекот на рокот за кој е издаден. По барање на субјектот 
задолжен за одржување на железнички возила, сертификатот може да се издаде и за 
пократок период од пет години, но не помалку од две години, доколку субјектот задолжен 
за одржување на железнички возила во барањето наведе дека неможе да ги исполни 
условите од овој закон за период од пет години.“

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:
„(13) Во случај кога видот или обемот на работењето на субјектот задолжен за 

одржување на железничките возила значително се изменети, податоците во сертификатот 
треба да се ажурираат во рок од 30 дена од денот на настанатата промена.“

Ставовите (13), (14) и (15), станува ставови (14), (15) и (16).
Во ставот (16) кој станува став (17) бројот „(15)“ се заменува со бројот „(16)“.
Ставовите (17), (18) и (19) стануваат ставови (18), (19) и (20).
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Член 2
(1) Oдредбата од членот 13 став (6) од 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), за работите на 
одржување за средни и големи поправки на влечени железнички возила (патнички и 
товарни вагони), кои се однесуваат на субјектот задолжен за одржување на железничките 
возила – превозник, нема да се применува 24 месеци oд денот на влегувањето во сила на 
овој закон.

(2) До започнување на примена на одредбата од членот 13 став (6) од 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), работите на одржување за средни и големи поправки на влечени железнички 
возила (патнички и товарни вагони), кои се однесуваат на субјектот задолжен за 
одржување на железничките возила - превозник, ќе ги врши правното лице основано од 
Владата на Република Македонија кое е регистрирано за вршење на дејноста одржување 
на железнички возила и ги исполнува условите согласно 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).

Член 3
 Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


