
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

24 јануари 2020 година. 

 
Бр. 08-844/1 Претседател на Република 

24 јануари 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, 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, 71/16, 35/18 и 64/18), во член 40 став (3) зборот „три“ се заменува со 

зборот „два“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„За директор на Управата за сигурност во железничкиот систем може да биде 

именувано лице кое ги исполнува условите утврдени во Законот за инспекциски надзор.“. 

Ставот (5) се брише. 

 
Член 2 

Во член 46 став (3) зборовите: „од ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ од ставот 

(2)“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„За инспектор од ставот (3) на овој член, може да бидат избрано лице кое ги исполнува 

условите утврдени со Законот за инспекциски надзор.“. 

Ставовите (5), (6) и (7) се бришат. 
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Член 3 

Членот 47 се менува и гласи: 

„(1) При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите од членот 46 од овој закон 

изрекуваат инспекциски мерки за отстранување на утврдените неправилности и 

недостатоци согласно со Законот за инспекциски надзор. 

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци, а во 

случај кога ќе оцени дека тоа е оправдано, може со решение да изрече опомена и 

определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани 

неправилностите и недостатоците, утврдени со записник. 

(3) Kога инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности и недостатоци можат да 

предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето 

или финансиска штета или штета по имотот од поголема вредност или загрозување на 

животната средина или загрозување на јавниот интерес, инспекторот со решение изрекува 

инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка, доколку е 

утврдена со посебен закон, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот 

надзор. 

(4) Против решението на инспекторите од членот 46 од овој закон, може да се изјави 

жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до надлежниот орган за 

одлучување во втор степен. 

(5) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако тоа 

го бара итноста на мерките одредени во решението. 

(6) За изречените опомени од ставот (2) на овој член, инспекторите од членот 46 од овој 

закон воспоставуваат и водат евиденција. 

(7) Формата и содржината на евиденцијата од ставот (6) на овој член ја пропишува 

министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите 

од областа на железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура.“. 
 

Член 4 

Членот 47-а се брише. 
 

Член 5 

Членот 49-а се брише. 
 

Член 6 

Во член 50 став (1) воведната реченица се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро 

трговци, од 50 евра до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра 

до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000 евра во 

денарска противвредност за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, 

ако:“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во висина 250 до 500 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“. 

 

Член 7 

Во член 51 став (1) воведната реченица се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро 

трговци, од 50 евра до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра 
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до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000 евра во 

денарска противвредност за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, 

ако:“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во висина од 250 евра до 500 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече 

за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“. 

 
Член 8 

Во член 52 став (1) воведната реченица се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на физичко лице, ако:“. 
 

Член 9 

Членот 52-а се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на одговорното лице од членот 37 став (2) од овој закон кое ќе дозволи да полага кандидат 

кој не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот од членот 37 став (1) од 

овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.000 евра до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 37 став 

(1) од овој закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за 

полагање на испитот согласно со членот 37-а став (6) од овој закон. 

(3) Глоба во износ од 1.000 евра до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 37 став 

(1) од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на наведената веб- 

страницата од членот 37-а ставот (3) од овој закон, како и доколку не ја постави снимката 

од целиот испит на наведената веб-страница согласно со членот 37-а став (3) од овој 

закон. 

(4) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на членот на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, доколку постапи спротивно 

на членот 37-б став (8) од овој закон. 

(5) Глоба во износ од 50 евра до 1.000 евра во денарска противвредност за микро 

трговци, од 50 евра до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 евра 

до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 250 евра до 10.000 евра во 

денарска противвредност за големи трговци, ќе и се изрече на овластената институција 

која го спроведува испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку не го прекине 

испитот согласно со членот 37-б ставови (4) и (5) од овој закон. 

(6) Глоба во износ од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече 

на членовите на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон, ако дозволат кандидатот 

да постапи спротивно на членот 37-б ставови (2) и (3) од овој закон. 

(7) Глоба во износ од 150 евра до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на кандидатот кој го полага испитот од членот 37 став (1) од овој закон, доколку 

постапува спротивно на членот 37-б ставови (2) и (3) од овој закон. 

(8) Со глоба од 150 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите 

на комисијата од членот 37-м став (2) од овој закон, доколку утврдат неправилности во 

спроведувањето на испитот од членот 37 став (1) од овој закон, а тоа не го констатираат во 

извештајот до директорот на Управата за сигурност во железничкиот систем.“. 
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Член 10 

Членот 53 се менува и гласи: 

„(1) Прекршочната постапка за прекршоците од членовите 50, 51, 52 и 52-а од овој 

закон се водат пред надлежен суд. 

(2) За прекршоците предвидени со овој закон, инспекторите од членот 46 од овој закон, 

пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд ќе 

спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со 

Законот за прекршоците. 

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој 

раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на 

железничкиот сообраќај и железничка инфраструктура. 

(4) Одмерувањето на висината на глобата која е пропишана согласно со овој закон се 

врши согласно со Законот за прекршоците.“. 
 

Член 11 

Членот 53-а се брише. 
 

Член 12 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот 

систем („Службен весник на Република Македонија“ број 35/18), во членот 2 став (1) 

зборовите: „24 месеци“ се заменуваат со зборовите: „1 март 2021 година“. 

 

Член 13 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот систем. 

 

Член 14 

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

Република Северна Македонија“. 


