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АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

Врз основа на членовите 14 и 20 од Законот за железничкиот систем („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 163/13, 42/14 и 130/14), 
Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 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
Во Правилникот 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 („Службен весник на Република Македонија” 
бр.134/12), во членот 2 ставивите (1), (2) и (3) се менуват и гласат:

(1) „Превоз за сопствени потреби се врши како превоз на влечни и влечени возила 
сопственост на правно или физичко лице кое врши превоз за сопствени потреби, превоз на 
стока за сопствени потреби наменета за вршење на дејноста на правното или физичкото 
лице за кое истото е регистрирано со сопствени влечни и влечени возила за 
некомерцијални цели, превоз на материјали, опрема и делови за градба и одржување на 
железничка инфраструктура.

(2) Барањето за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби се 
поднесува до Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор (во натамошниот текст 
„Агенција“), на пропишан образец од Агенцијата во А4 формат.

(3) Барателот на дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби е должен во рок 
од 15 дена од денот кога Агенцијата го известила дека позитивно е решено по барањето да 
изврши уплата на надоместокот утврден од Агенцијата со Тарифникот  за висината на 
надоместокот за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби. Доколку 
барателот на дозволата не го уплати утврдениот надоместок Агенцијата нема да ја издаде 
дозволатата за вршење на превоз за сопствени потреби.“  

Ставот (3) станува став (4). 

Член 2
Во членот 3 во ставот (1) зборовите: „во бела боја“ се бришат.

Член 3
Во членот 4 во ставот (1) зборовите: „ во бела боја“ се бришат.

Член 4
Во Прилог 1, зборовите: „Мито Хаџивасилев Јасмин” се менуваат со зборовите: „Св. 

Кирил и Методиј“, по зборот „М.П.“, се дадаваат зборовите: „*  За трговски друштва не е 
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задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва“, 
во Документaција која се приложува во точката 1 зборовите „ и со кој се докажува дека 
компанијата има регистрирано дејност - вршење на дејност во железничкиот превоз (со 
или без влеча на возови или само за влеча на возови)“, се бришат, во точката 3 по зборот 
„правното“, се додаваат зборовите: „или физичкото“ и се бришат зборовите: „во случаи 
кога превозникот бара дозвола за меѓународен превоз на стока која подлежи на царинска 
постапка“, точките 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. и 4.6. се бришат, а точките 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 
5.5., 6.1. и 6.2. стануваат 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 5.1., 5.2., во точката 4.5. зборовите: „-1 
возоводител“ се менуваат со зборовите: „-2 возоводители“, во точката 5.1. зборовите: 
„500.000“, се менуваат со зборовите: „50.000“, во точката 5.2. зборовите: „патниците“, 
„багажот“, „поштенските пратки“ се бришат и се брише точката 7..

Член 5
Во УПАТСТВО И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА, зборовите: „Мито Хаџивасилев 

Јасмин” се менуваат со зборовите: „Св. Кирил и Методиј“, во точка 1.1.-1.2. зборовите: 
„www.arpz.mk“ се менуваат со зборовите: „arpz@arpz.mk“, во точка 5.1. зборовите: „ и со 
кој се докажува дека компанијата има регистрирано дејност - вршење дејност во 
железничкиот превоз (со или без влеча на возови или само за влеча на возови)“ се бришат, 
во точка 5.3. по зборот „правното“ се додаваат зборовите: „или физичкото“ и се бришат 
зборовите: „во случаи кога превозникот бара дозвола за меѓународен превоз на стока која 
подлежи на царинска постапка“, точките 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5., 5.4.6. се бришат, 
а точките 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4., 5.5.5., 5.6.1., 5.6.2. стануваат 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 
5.4.5., 5.5.1., 5.5.2., во точката 5.4.5. зборовите „-1 возоводител“ се менуваат со зборовите: 
„-2 возоводители“, во точката 5.5.1. зборовите: „500.000“,  се менуваат со зборовите: 
„50.000“, во точка 5.5.2. зборовите: „патниците“, „багажот“ „поштенските пратки“ се 
бришат и се брише точка 5.7.. 

Член 6
Во ПОСТАПКА ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ во точката 4. зборовите: „три месеци“ се 

менуваат со зборовите: „30 дена“.

Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4/1 Агенција за регулирање
5 јануари 2015 година на железничкиот сектор

Скопје Претседател на Управен одбор,
м-р Ана Виткова, с.р.


