
Службен весник на РМ, бр. 134 од 31.10.2012 година 

1 од 13 

20121343340 
 

АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 
 

Врз основа на член 20, став (6) од Законот за железничкиот систем („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11 и 80/12), Управниот одбор на Агенцијата за 
регулирање на железничкиот сектор, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И 
УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ, АНЕКСОТ 
ЗА ФИНАНСИСКО ПОКРИТИЕ ЗА ОДГОВОРНОСТ ОД ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА, КАКО И 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА  И  НАЧИНОТ  НА   ВОДЕЊЕ  НА РЕГИСТАРОТ НА 

ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и 

упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата за вршење на превоз за 
сопствени потреби, анексот на финансиско покритие за одговорност од вршење на 
дејност, формата и содржината на образецот на дозволата, како и формата, содржината и 
начинот на водење на регистaрот за издадени дозволи. 

 
Член 2 

(1) Превоз за сопствени потреби може да врши правно лице за превоз на предмети и 
работници за сопствени потреби, а заради одржување на железничката инфраструктура, 
реконструкција и ремонт на железничка пруга. 

(2) За добивање дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби, се поднесува барање 
до Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор (во натамошниот текст: Агенција), на 
образец во А4 формат во бела боја. 

(3) Содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето од став (1) на 
овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби се издава на образец во А4 
формат во бела боја.  

(2) Формата и содржината на образецот на дозволата од став (1) на овој член се дадени 
во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење на дејност се издава на 
образец во А4 формат во бела боја. 

(2) Формата и содржината на образецот на анексот од став (1) на овој член се дадени во 
Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 5 

(1) Регистарот за издадени дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби се води во 
пишана и електронска форма, хронолошки според примените барања. 
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(2) Регистарот од став (1) на овој член се води во форма на книга со димензии 420x297 
мм, изработена во тврди корици на евиденциски листови кои се меѓусебно поврзани и 
нумерирани. На предната страна на регистарот отпечатен е назив: “Регистар на издадени 
дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби”. 

(3) Регистарот од став (1) на овој член се води за секоја година посебно.    
(4) Содржината на Регистарот е дадена во Прилог 4, кој е составен дел на овој 

правилник. 
 

Член  6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
  Број 01-409/1                                                                               Агенција за регулирање 

22 октомври 2012 година                                                                    на железничкиот сектор 
    Скопје                                                                               Претседател на Управен одбор, 
                      Силвана Мојсовска, с.р. 
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