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 Врз основа на член 14, став 1 од Законот за Агенција за регулирање на пазарот 
на железничките услуги (Службен весник на РМ бр. 7 од 15.01.2009 г.), Управниот 
одбор на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги, на седницата 
одржана на ден 03.07.2009 година, донесе 
 
 

 С  Т  А  Т  У  Т 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ 

( ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ) 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 
(1) Со овој Статут се уредуваат: статусот, називот, седиштето, делокругот и 

надлежностите на работењето на Агенцијата за регулирање на пазарот на 
железничките услуги (во понатамошниот текст: Агенција), органите на Агенцијата, 
застапувањето, внатрешната организација, вработување во Агенцијата, правата и 
обврските на вработените, начин на работа на Агенцијата, обврзаноста на 
вработените во однос на чување на доверливоста на податоците, како и други 
прашања од значење за функционирањето на Агенцијата. 

 
II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ 

 
Член 2 

 
(1) Полното име на Агенцијата е: Агенција за регулирање на пазарот на 

железничките услуги.  
(2) Полното име на Агенцијата на англиски јазик е : Railway Market Regulatory 

Аgency . 
(3) Скратениот назив на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките 

услуги гласи: Регулаторна агенција за железници - РАЖ. 
(4) Скратениот назив на Агенцијата на англиски јазик е: Railway Regulatory 

Agency – RRA. 
                                                                

 Член 3 
             

(1) Седиштето на агенцијата е во Скопје. 
(2) Седиштето на Агенцијата се наоѓа на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 

бр.52/1/4, мезанин, Скопје. 
                                                               

Член 4 
             

(1) Агенцијата има свој печат, штембил, заштитен знак и лого. 
 (2) Печатот на Агенцијата има кружна форма и на него полукружно е напишано: 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ УСЛУГИ -СКОПЈЕ а во средината е грбот на Република Македонија. 
 (3) Штембилот на Агенцијата има правоаголна форма во кој е испишано името 
на Агенцијата и седиштето со простор за евиденциски број и за датум на заведување 
на актот. 
 (4) Текстот на печатот и штембилот е напишан на македонски јазик со кирилско 
писмо. 
           (5) Агенцијата има заштитен знак и лого чиј облик и начин на употреба се 
утврдува со Одлука на Управниот одбор на Агенцијата. 
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           (6) Управниот одбор на Агенцијата носи одлука за изработката и утврдување на 
бројот на печати и штембилот.  

 
III. ДЕЛОКРУГ  НА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА 

 
Член 5 

  
(1) Агенцијата ги извршува работите од својот делокруг во согласност со 

Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги (во  
понатамошниот текст:Законот) иовој статут.. 
 (2) Агенцијата во својата работа и при донесување на одлуки во рамките на 
своите овластувања е независна од други државни органи или други јавни правни 
лица или трговски друштва што вршат дејност од областа на железничките услуги.  
 
                                                             Член 6 

 
Агенцијата ги извршува следниве работи  

1) Решава по жалби на железничкиот превозник по актите донесени од 
управителот на инфраструктурата по однос на: 
- објавата на мрежа; 
- критериумите содржани во објавата на мрежа; 
- постапката и процесот на распределба на инфраструктурните капацитети и 

резултатите од водената постапка на управителот на инфраструктурата; 
- критериумите за одредување на пристап за користење на железничката 

инфраструктура; 
- висината и структурата на пристап за користење на железничката 

инфраструктура и 
- одлуката за одобрување на пристап на железнички превозник на 

железничката инфраструктура. 
2) Решава и други случаи со кои се осигурува пристап и користење на 

железничката инфраструктура од страна на управителот на инфраструктурата 
и превозникот; и 

3) Врши надзор над квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на 
железничкиот превозник; 

 
                                                               Член 7 
             

Покрај надлежностите утврдени во член 6 од овој статут, Агенцијата: 
1) Во својата работа, заради унапредување и развој на железничкиот сообраќај и 

транспорт во Република Македонија постапува согласно со препораките на 
Европската комисија и Европската унија, како најдобри светски практики; 

2) Соработува и разменува информации за својата работа, како и за практиките за 
усогласување на принципите за одлучување со регулаторните тела од други 
држави; 

3) Соработува со државни тела и органи одговорни за хармонизацијата на 
националната регулатива со регулативата на Европската унија; и 

4) Соработува  со Меѓународни   здруженија на железници  
 

Член 8 
 
(1) Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република 

Македонија. 
(2) Агенцијата за својата работа до 31 март во тековната година доставува 

Годишна програма за работа на Агенцијата, Годишен  финансиски план,Годишен 
финансиски извештај и извештај за реализација на Годишната програма за работа на 
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Агенцијата до Собранието на Република Македонија заради добивање 
согласност по истите. 

(3) На барање на Собранието на Република Македонија, Агенцијата 
поднесува извештај за работата и развојот на Агенцијата и финансиски извештај 
за работењето на Агенцијата и за период пократок од една година. 

 
IV. ОРГАНИ НА АГЕНЦИЈАТА 

 
Член 9 

  
Органи на Агенцијата се: Управен одбор и директор на Агенцијата. 

 
  

IV.1 УПРАВЕН ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА 
 

Член 10 
  

(1) Управниот одбор се состои од 3 (три) члена, вклучувајќи го и претседателот, 
кој што претседава со седниците на Управниот одбор. 
 (2) Во случај на отсуство на претседателот на Управниот одбор, него го 
заменува член на управниот одбор определен од претседателот. 
 (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. 
 (4) За претседател и членови на Управниот одбор можат да бидат именувани 
лица кои се државјани на Република Македонија, кои се истакнале во областа на 
техничките, правните и економските науки, со работно искуство над пет години од 
областа на превозот во железничкиот сообраќај и инфраструктурата и со активно 
познавање  на еден странски јазик.   

(5) Претседателот и членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од 
четири години, со можност за уште еден мандат. 

(6) Претседателот и членовите на Управниот одбор не можат да бидат 
именувани повеќе од два последователни мандати. 

(7) Претседателот или членовите на Управниот одбор се именуваат не подоцна 
од 60 дена пред истекот на мандатот на нивните претходници. 

(8) Ако постапката за именување не е завршена пред истекот на мандатот на 
претседателот или членот на Управниот одбор, претседателот и членовите на 
Управниот одбор чии мандати се истечени ќе продолжат да ја вршат својата функција, 
но не подолго од шест месеци. 

 
Член 11 

            
Управниот одбор ги има следниве надлежности: 
1) Го донесува Статутот; 
2) Донесува општи акти за внатрешна организација и за систематизација на 

работните места во Агенцијата, акти за плати и други надоместоци, како и 
други акти на Агенцијата согласно со Законот; 

3) Донесува годишен финансиски план на Агенцијата; 
4) Донесува годишна програма за работа и развој на Агенцијата; 
5) Одобрува извештај за реализација на годишната програма за работа и 

развој на Агенцијата; 
6) Одобрува годишен финансиски извештај со завршна сметка на Агенцијата; 
7) Го именува директорот на Агенцијата во  согласност со Законот; 
8) Го следи спроведувањето на годишната програма за работа и на други 

програми и иницијативи на Агенцијата; 
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9) Решава по жалба во втор степен; 
10) Соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на 

локалната самоуправа; 
11) Доставува извештаи, препораки и предлози до Собранието на Република 

Македонија и други државни органи и институции од областа на 
железничкиот сообраќај; и 

12) Донесува деловник за својата работа.  
 

Член 12 
           

(1) Седниците на Управниот одбор се јавни, а по исклучок седницата на 
Управниот одбор или расправата по некоја точка може да биде затворена за јавноста. 
 (2) Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови на Управниот одбор. 
 (3) Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците на Управниот 
одбор, претседава на седниците на Управниот одбор и го претставува и застапува 
Управниот одбор, а во случај на негово отсуство или спреченост обврските ги 
извршува член на Управниот одбор определен од претседателот на Управниот одбор. 

(4) Претседателот и членовитe на Управниот  одбор имаат право на месечен 
надоместок и надоместок за патни и дневни трошоци определен со одлука на 
Агенцијата. 
  

Член  13 
             

(1) Собранието на Република Македонија, по предлог на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, може 
да го разреши претседателот или член на Управниот одбор пред истекот на мандатот: 

1) По негово барање; 
2) Во случај на спреченост на вршење на функцијата поради болест подолго 

од шест месеци или смрт; 
3) Избор или именување на функција или назначување на работа што е 

неспојлива со неговата функција член на Управниот одбор; 
4) Кога е осуден за кривично дело за кое е предвидена казна затвор во траење 

подолго од шест месеци, или му е изречена мерка на безбедност забрана за 
вршење професија, дејност или должност со денот на изрекувањето на 
казната; 

5) Ако неоправдано отсуствувал од три состаноци на Управниот Одбор   на 
Агенцијата едно по друго или вкупно од пет состаноци за време од една 
година; 

6) Доколку се утврди дека при извршувањето на функцијата сам или заедно со 
друг член на Управниот одбор дејствува спротивно на основните цели на 
Законот, а кое може да се утврди од извештајот на ревизорот за степенот на 
постигнување на законските надлежности на Агенцијата и 

7) Поради нестручно, непрофесионално и несовесно извршување на 
функцијата претседател или член на Управниот одбор на полето на 
материјалното и финансиско работење, констатирано во извештајот на 
ревизорот. 

(2) Недоставувањето на годишна програма за работа и развој на Агенцијата, 
како и недоставувањето на годишен финансиски извештај до Собранието на 
Република Македонија, може да биде причина за колективно разрешување на 
Управниот одбор. 

(3) Доколку постои причина за разрешување на член на Управниот одбор на 
Агенцијата пред истекот на мандатот за кој се именувани, Управниот одбор на 
Агенцијата треба да ја извести Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
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Собранието на Република Македонија во рок од седум дена од денот на дознавањето 
на причината. 
  

IV.2 ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА  
 

Член  14 
             

(1) Со работата на Агенцијата раководи директор. 
(2) Управниот одбор го избира директорот на Агенцијата по пат на јавен оглас. 

Директорот треба да е државјанин на Република Македонија со постојано живеалиште 
во Република Македонија,  да има завршено високо образование од областа на 
техничките, правните и економските науки, со работно искуство над 5 години од 
областа на превозот од железничкиот сообраќај и инфраструктурата и најмалку три 
години работно искуство на раководно место и со активно познавање на еден странски 
јазик. 
 (3) Управниот одбор е должен да го именува директорот не подоцна од 30 дена 
пред истекот на мандатот на неговиот претходник. 
 (4) Директорот, неговиот 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 организации што извршуваат активности што директно спаѓаат под 
надлежност на Агенцијата. 
 (5) Директорот е професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно 
време. 

(6) Директорот на Агенцијата не може да биде лице кое е осудено со 
правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор во траење над шест 
месеци или казна забрана за вршење на професија, дејност или должност со денот на 
изрекувањето на казната. 

 
Член  15 

  
(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата, одговорен е за законитото 

работење на Агенцијата и ги има следниве надлежности: 
1) Ја претставува и застапува Агенцијата; 
2) Ја организира работата и раководи со стручните служби на Агенцијата; 
3) Потпишува договори во име на Агенцијата; 
4) Донесува одлуки по прашања за кои не одлучува Управниот одбор; 
5) Предлага акти што ги донесува Управниот одбор; 
6) Предлага годишна програма за работа и развој, годишен финансиски план 

на Агенцијата, изработува финансиски извештај со завршна сметка и 
извештај од реализираната годишна програма за работа и развој на 
Агенцијата; 

7) Предлага општи акти за организација и ситематизација на работењето на 
Агенцијата; 

8) Ги извршува одлуките донесени од страна на Управниот одбор; 
9) Дава овластувања во рамките на своите надлежности; 
10) Донесува решенија во прв степен; 
11) Соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на 

локалната самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани; 
и 

12)  Соработува со соодветни странски агенции, меѓународни здруженија и 
организации од областа на железниците. 

(2) Директорот има право да присуствува и учествува на состаноците на 
Управниот одбор без право на глас. 

(3) Мандатот на директорот е четири години, со можност за уште еден 
последователен мандат. 
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(4) Директорот до Управниот одбор може да поднесе оставка на својата 
функција во писмена форма. 

(5) Ако мандатот на директорот е завршен, а постапката за именување на 
директор не е завршена, директорот продолжува да ја врши функцијата, се додека не 
се именува директор, но не подолго од шест месеци. 
 

Член 16 
  

(1) Директорот може да биде разрешен од Управниот одбор во следниве 
случаи: 

1) На негово барање; 
2) Во случај на спреченост за вршење на функцијата поради болест подолго 

од шест месеци или смрт; 
3) Избор или именување на функција или назначување на работа што се 

неспојливи со неговата функција на директор; 
4) Ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело  на казна 

затвор во траење од над шест месеци или казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност со денот на изрекувањето на казната; и 

5) Повреда на одредбите или прописите донесени врз основа на Законот или 
злоупотреба на функцијата. 

 
IV.3 СТРУЧНА СЛУЖБА НА АГЕНЦИЈАТА 

 
Член  17 

  
(1) Агенцијата има стручна служба организирана во организациони единици кои 

извршуваат стручни, административни и технички работи за потребите на Агенцијата. 
 (2) Внатрешната организација на стручната служба, бројот и имињата на 
организационите единици со опис на работите, бројот на потребните работници со 
опис на работните задачи, потребната стручна подготовка за нивно извршување, како 
и правата и обврските на вработените поблиску се уредуваат со Правилникот за 
внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работните места во 
Агенцијата. 

 
V. ВРАБОТУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ 

ОД РАБОТЕН ОДНОС 
 

Член 18 
  

Постапката за вработување, заштита на правата, обврските и одговорностите 
од работен однос во Агенцијата се врши во согласност со Законот за работни односи, 
Статутот на Агенцијата, Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за 
систематизација на работните места во Агенцијата и другите општи акти на 
Агенцијата. 
 

Член 19 
  

Директорот на Агенцијата ја донесува одлуката за потреба од вработување во 
Агенцијата, согласно актите на Агенцијата,  склучува договор за вработување, како и 
донесува одлука за престанување на важноста на договорот за вработување.                                                                
  

Член  20 
            (1) Вработените во Агенцијата се должни работите да ги вршат совесно, 
стручно, уредно и навремено согласно Правилникот за внатрешна организација и 
Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата. 
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 (2) Вработените се должни да ја вршат својата работа непристрасно, без 
влијание од личен финансиски интерес, да не ги злоупотребуваат дадените 
овластувања и да го штитат угледот на Агенцијата. 
 (3) Работењето на вработените во Агенцијата се заснова врз принципите на: 
стручност, професионалност, транспарентност и одговорност за работењето и 
постигнатите резултати. 
 
                                                              Член 21 
         

(1) Претседателот и членовите на управниот одбор и вработените во 
Агенцијата имаат право и обврска на постојано дооспособување доколку потребите на 
работниот процес, односно спроведување на работите од нивна надлежност тоа го 
бара. 
        (2) За потребата и оправданоста на барањето за дооспособување од став 1 на 
овој член за вработените одлучува директорот на Агенцијата,за директорот одлучува 
Управниот одбор а за претседателот и членовите на Управниот одбор одлучува 
Управниот одбор.  
        (3) Директорот и вработените во Агенцијата на кои им е овозможено правото на 
дооспособување се должни да дадат изјава дека нема по сопствено барање да ја 
напуштат Агенцијата, за период од 2 години и дека во спротивно се согласни на 
Агенцијата да и ги надоместат трошоците одобрени за дооспособување. 
              

Член 22 
              

(1) Работата на Агенцијата е јавна. 
      (2) Агенцијата организира јавни состаноци на кои заинтересираните страни 
имаат право да доставуваат свои мислења и предлози по одредени прашања од 
надлежност на Агенцијата. 

(3) Мислењата и предлозите од став 2 на овој член се доставуваат во писмена 
форма до Агенцијата. 
 (4) Мислењата и предлозите треба да содржат податоци за давателот, како и 
да бидат јасни и прецизни. 
  

Член 23 
                

(1) Агенцијата своите одлуки и другите акти како и податоците кои се јавно 
достапни согласно Законот, ги објавува на својата веб-страница во средствата за 
јавно информирање или во "Службениот весник на Република Македонија". 
 (2) Копија од јавно-достапните документи за кои Агенцијата води евиденција во 
базата на податоци согласно Законот, може да се подигне со плаќање на реалните 
трошоци што со одлука ќе ги утврди Управниот одбор. 

 
VI. ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИ 

  
                                                    Член 24 
  

Како податоци со  определен степен назаштита  се сметаат податоците 
содржани во актите, документите, информациите и публикациите согласно со Законот 
за класификацирани информации.  
  

 
VII. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ,  ДРУГИТЕ ОПШТИ 

АКТИ И ПРОПИСИ 
 

Член 25 
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 (1) Постапката за донесување на Статутот и другите општи акти на Агенцијата 
се состои од две фази: нацрт и предлог. 
 (2) Нацртот-статутот и другите општи акти го изготвува директорот на 
Агенцијата и го доставува  кој  разгледува и дава мислења и забелешки по 
предложени  текст. 
 (3) По добиените мислења, забелешки и предлози од   по нацртот на актот, 
директорот изготвува предлог на актот од став 1 на овој член, кој го доставува до 
Управниот одбор за донесување.  
 (4) Измени и дополнувања на Статутот и другите општи акти на Агенцијата 
може да предложат и претседателот членовите на Управниот одбор. 

(5) Измените и дополнувањата на Статутот и другите општи акти на Агенцијата 
се донесуваат на начин и постапка пропишана за нивно донесување.  

(6) Одредбите од овој член не се однесуваат на начинот и постапката за 
донесување на првиот Статут на Агенцијата. 
 

Член 26 
 
Начинот и постапката за донесување на прописите од надлежност на 

Агенцијата што произлегуваат од јавните овластувања утврдени со Законот, се 
пропишуваат со Деловникот за работа на Управниот одбор. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 27 

  
Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето  на огласна табла на 

Агенцијата, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија. 
 

Член 28 
 

 По влегувањето во сила, овој Статут ќе биде објавен и на веб-страницата на 
Агенцијата. 
 
      
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВEН ОДБОР, 
 

_________________________ 
Силвана Мојсовска 
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