
Службен весник на РМ, бр. 72 од 17.05.2013 година

1 од 2

20130721544

АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

Врз основа на член 18 став 5 и член 103 став 1 алинеи 2 и 3 од Законот за железничкиот 
систем („Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12 и 155/12), 
Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор донесе

Р Е Г И С Т АР
НА ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ИЗДАДЕНИ ОД 

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ НА ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1
Со овој регистар се пропишуваат формата и содржината на Регистарот на дозволи за 

вршење на јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на 
Европската унија.

Член 2
На територијата на Република Македонија се признаваат дозволи издадени на 

превозници од надлежни органи на земји членки на Европската унија.

Член 3
Превозниците од член (2) на овој регистар, покрај дозволата за вршење јавен 

железнички превоз, должни се до Агенцијата да достават полиса за осигурување за 
одговорност од вршење дејност валидна за територијата на Република Македонија и 
изјава со која се гарантира покривање на штета во случај на несреќа.

Член 4
Документите од член (3) на овој регистар се должни да ги достават до Агенцијата во 

оригинал или копија заверена на нотар.

Член 5
Агенцијата врз основа на поднесените документи од член (4) на овој регистар издава 

потврда.

Член 6
 (1) Регистарот од став (1) на овој член се води во форма на книга со димензии 420x297 

мм, изработена во тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја. На 
предната страна на регистарот отпечатен е назив: “Регистарот на дозволи за вршење на 
јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската 
унија”.

(2) Регистарот содржи: 
- рубрика: реден број; 
- рубрика: земја;
- рубрика: железнички превозник (назив, седиште и единствен даночен број);
- рубрика: број на национална дозвола;
- рубрика: историјат (нова или обновена дозвола);
- рубрика: датум на издавање на дозволата;
- рубрика: вид на превоз (патнички или товарен);
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-рубрика: полиса за осигурување за одговорност од вршење дејност валидна за 
територијата на Република Македонија;

- рубрика: изјава со која се гарантира покривање на штета во случај на несреќа;
- рубрика:датум на издавање  на потврда од Агенцијата.
(3) Регистарот од став (1) на овој член се води во пишана и електронска форма, 

хронолошки според примените барања и се води за секоја година посебно.
(4) Формата и содржината на регистарот е дадена во Прилог 1, кој е составен дел на 

овој регистар.

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

весник на Република Македонија“.

Бр. 01 – 195/1 Агенција за регулирање на железничкиот сектор
26 април 2013 година Претседател на Управен одбор,

Скопје Силвана Мојсовска, с.р.


