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Врз основа на член 103, став (1), алинеја 1 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, на седницата одржана на ден 19.11.2012 година, донесе: 

 

 

 СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА  ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 
 

 

Член 1 

Во Статутот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор бр. 01-326/3 од 27.09.2010 

година, членот 1 се менува и гласи: 

 

“Со овој статут се уредуваат: заштитниот знак и седиштето, изработката и употребата на 

печати, делокругот и надлежностите, одговорноста за работата, органите, застапувањето, 

постапката за именување и разрешување на директорот, постапката за донесување на 

подзаконски и општи акти, постапката за вработување, постапката за наградување и 

казнување на вработените, постапката за стручно оспособување и усовршување на 

вработените и обврска на вработените во однос на чување на доверливост на податоците на 

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор (во понатамошниот текст: Агенција).” 

 

Член 2 

Во членот 6, ставот (1) се менува и гласи: 

 

“(1) Агенцијата е надлежна: 

- за дефинирање и контрола над критериумите за квалитетот на железничките услуги 

дадени од превозниците и управителите на инфраструктура, 

- да врши мониторинг за почитување на правата на патниците, 

- да обезбеди дека надоместокот за пристап до инфраструктурата утврден од 

управителот на инфраструктура е недискриминаторски, согласно Законот за 

железничкиот систем, 

-  да презема мерки за спречување на неправично и дискриминаторско однесување на 

управителот на инфраструктура и секој превозник или барател за доделување на 

инфраструктурен капацитет, 

- да презема мерки за спречување на неправично и дискриминаторско однесување 

меѓу два или повеќе превозника при давањето на услуги во железничкиот превоз, 

- да презема мерки за спречување на неправично и дискриминаторско применување 

на објавата на мрежа и рамковните договори, 

- за одобрување на наплата на надоместок во случај на заситена инфраструктура, ако 

планот за капацитети не може да се реализира или понудените решенија се 

неекономични и финансиски неисплатливи, 

- за контрола на пристап и користење на објекти и стабилни постројки со кои не 

управува управителот на инфраструктура, а кои се регулираат со договор меѓу давател 

на услуга и еден или повеќе превозници, 

- да издава дозволи за вршење на јавен железнички превоз, согласно со членот 16 од 

Законот за железничкиот систем, 

- да издава дозволи за вршење превоз за сопствени потреби, согласно со членот 20 од 

Законот за железничкиот систем, 

- да издава дозволи за управување со железничката инфраструктура, согласно со 

членот 21 од Законот за железничкиот систем, 
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- да донесува и спроведува подзаконски акти врз основа на Законот за железничкиот 

систем, 

- да води управни постапки и донесува одлуки во управна постапка согласно со 

одредбите од Законот за железничкиот систем и Законот за општа управна постапка, 

- да дава мислење и учествува при подготвувањето на закони, прописи и други акти 

што се однесуваат на железничките услуги, како и при склучувањето, односно 

пристапувањето на Република Македонија кон меѓународни договори од областа на 

железниците, 

- да води регистар за издадени, поништени, повлечени дозволи за вршење на јавен 

железнички превоз издадени на превозник и дозволи за управување со железничка 

инфраструктура издадени на управител на инфраструктура, 

- да го набљудува железничкиот пазар со цел да ја анализира конкуренцијата меѓу 

различните видови на превоз и 

- да врши мониторинг на конкуренцијата на пазарот на железнички услуги, вклучувајќи 

го и пазарот за превоз на стока по железница.” 
 

 

Член 3 

Член 8 се менува и гласи: 

 

“(1) Агенцијата е должна до Собранието на Република Македонија да достави годишна 

програма за работа и развој за наредната година и годишен извештај за работата за 

претходната година. 

(2) Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за наредната година Управниот 

одбор ја доставува до Собранието на Република Македонија до 30 ноември во тековната 

година, а Собранието на Република Македонија ја одобрува најдоцна до 31 декември истата 

година. 

(3) Годишната програма за работа и развој од ставот (2) на овој член содржи: 

- програма за работа за наредната година и 

- финансиски план за наредната година. 

(4) Годишниот извештај за работата за претходната година Управниот одбор го доставува до 

Собранието на Република Македонија најдоцна до 31 март во тековната година, а Собранието 

на Република Македонија го одобрува најдоцна до 30 април истата година. 

(5) Годишниот извештај за работата од ставот (4) на овој член особено содржи: 

- извештај за извршени активности на Агенцијата во претходната година, 

- извештај за состојбата на пазарот на железничките услуги во Република Македонија 

во претходната година, 

- извештај за извршување на финансискиот план на Агенцијата за претходната година и 

финансиски извештај за претходната година (годишна сметка) и 

- ревизорски извештај изработен од надворешен и независен ревизор. 

(6) Годишниот извештај за работа и годишната програма за работа и развој на Агенцијата јавно 

се достапни и истите се објавуваат на веб страницата на Агенцијата. 

(7) На барање на Собранието на Република Македонија, Агенцијата е должна да поднесе 

извештај за работа и развој на Агенцијата и финансиски извештај за работењето на Агенцијата 

и за период пократок од една година.” 

 

Член 4 

Членот 11 се менува и гласи: 

 

“(1) Управниот одбор е надлежен да: 

1. донесува Статут, 
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2. донесува подзаконски акти за спроведување на Законот за железничкиот систем и овој 

статут, 

3. донесува општи акти за работењето на Агенцијата, утврдени со овој статут, по предлог 

на директорот на Агенцијата, 

4. донесува деловник за работа на Управниот одбор во согласност со овој статут и 

Законот за железничкиот систем, 

5. го усвојува годишниот извештај за работата на Агенцијата за претходната година, 

6. ја усвојува годишната програма за работа и развој на Агенцијата за наредната година, 

7. го следи спроведувањето на годишната програма за работа и развој на Агенцијата 

преку кварталните извештаи доставени од директорот на Агенцијата, 

8. го именува и разрешува директорот на Агенцијата во согласност со Законот за 

железничкиот систем и по постапка утврдена со овој статут, 

9. дава претходна согласност на решенијата донесени од страна на директорот по 

прашања од надлежност на Агенцијата, пропишани со членот 97 од Законот за 

железничкиот систем, 

10. доставува извештаи, препораки и предлози до Собранието на Република Македонија и 

други државни органи и институции од областа на железничкиот сообраќај, 

11. одлучува по жалбите на вработените кои произлегуваат од работниот однос, 

12. донесува други акти на Агенцијата и 

13. врши други работи утврдени со овој статут и Законот за железничкиот систем. 

 

(2) Работата на Управниот одбор и начинот на донесувањето на одлуки поблиску се уредува со 

Деловникот за работа на Управниот одбор.” 

 

 

Член 5 

Во членот 12, по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

“(2) Седниците на Управниот одбор ги свикува претседателот на Управниот одбор, по писмен 

предлог на директорот на Агенцијата или по писмен предлог на членовите на Управниот 

одбор. Претседателот на Управниот одбор претседава со седниците на Управниот одбор и го 

претставува Управниот одбор.” 

 

Ставот (2) станува став (3). 

 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 

 

“Одлуките кои ги донесува Управниот одбор се објавуваат на веб страницата на Агенцијата во 

рок од седум дена од денот на одржувањето на седницата.” 

 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат (5), (6) и (7). 

 

 

Член 6 

 Членот 13, став (2) се менува и гласи: 

 

“(2) Недоставување на годишен извештај за работа за претходната година и годишна програма 

за работа и развој на Агенцијата за наредната година до Собранието на Република Македонија 

е основ за колективно разрешување на претседателот и членовите на Управниот одбор.” 
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Член 7 

Членот 14 се менува и гласи: 

 

“(1) Со работата на Агенцијата раководи директор. 

(2) Управниот одбор го именува директорот на Агенцијата по пат на јавен конкурс. 

(3) Директорот на Агенцијата треба да биде 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 пет 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.  

(4) Управниот одбор донесува одлука за распишување јавен конкурс за избор на директор на 

Агенцијата и истата особено содржи: 

 

- услови што треба да ги исполни кандидатот за директор, 

- потребните документи што се доставуваат со пријавата за јавниот конкурс, 

- рокот за доставување на пријавите со потребните документи. 

 

(5) Јавниот конкурс за избор на директор се објавува на веб страницата на Агенцијата и во 

најмалку два дневници весници, од кои еден од весниците што се издаваат на македонски 

јазик и еден од весниците што се издаваат на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните на Република Македонија кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик. 

(6) Управниот одбор со одлука именува директор на Агенцијата во рок не подолг од 30 дена 

пред истекот на тековниот мандат на функцијата директор на Агенцијата. 

(7) Директорот, неговиот/нејзиниот брачен другар или невенчан партнер, како и блиски 

роднини во прва линија до второ колено, не може да имаат удел на акции, директно или 

индиректно во организацијата што извршува активности кои директно спаѓаат под надлежност 

на Агенцијата. 

(8) Директорот е професионално ангажиран во Агенцијата со полно работно време. 

(9) Одлуката за избор на директор од ставот (6) на овој член се објавува на веб страната на 

Агенцијата.” 

 

Член 8 

Членот 15, став (1) се менува и гласи: 

 

“(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата и е одговорен за законито работење на 

Агенцијата и ги има следните надлежности: 

 

- ја претставува и застапува Агенцијата, 

- ја организира работата и раководи со стручните служби на Агенцијата, 

- ги предлага Статутот, годишната програма за работа и развој и годишниот извештај за 

работа на Агенцијата, 

- предлага општи акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата, 

- предлага акти што ги донесува Управниот одбор, 

- ги извршува одлуките донесени од страна на Управниот одбор, 

- дава овластувања во рамките на своите надлежности, 

- донесува решенија во жалбена постапка, 

- донесува решенија по прашања од надлежност на Агенцијата, 

- потпишува договори во име на Агенцијата, 

- донесува одлуки по прашања за кои не одлучува Управниот одбор, 

- се грижи за спроведување на подзаконските и други акти кои ги донесува Управниот 

одбор, 
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- соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на локалната 

самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани и 

- врши други работи утврдени со Законот за железничкиот систем и овој статут.” 

 

 

Член 9 

Во членот 20, по ставот (4) се додаваат четири нови става кои гласат: 

 

“(5) Одлука за потребата од вработување во Агенцијата донесува директорот, по претходно 

добиена согласност од Управниот одбор на Агенцијата, врз основа на годишната програма за 

работа и развој на Агенцијата за тековната година одобрена од Собранието на Република 

Македонија. 

(6) При спроведувањето на постапката за вработување, директорот формира Комисија која ги 

разгледува поднесените пријави за вработување и која доставува предлог до директорот за 

избор на кандидат и негово вработување во Агенцијата. 

(7) По спроведената постапка од став (6) на овој член, директорот донесува одлука за избор на 

кандидат и го склучува договорот за вработување со работникот. 

(8) Одлука за престанување на важноста односно за откажување на договорот за вработување 

донесува директорот, која покрај другото, треба да содржи образложение за негово 

престанување односно откажување.” 

 

Член 10 

По членот 20, се додава нов член 20-а кој гласи: 

 

“Член 20-а 

(1) Наградувањето и казнувањето на вработените во Агенцијата се врши на начин утврден со 

овој статут, Правилникот за оценување на вработените во Агенцијата и Правилникот за 

работниот ред и дисциплина на вработените во стручната служба на Агенцијата. 

(2) За наградување и казнување на вработените одлучува директорот со решение, а за 

директорот одлучува Управниот одбор. 

(3) Против решението од став (2) на овој член може да се изјави жалба до Управниот одбор на 

Агенцијата.” 

 

 

Член 11 

Овој статутарна одлука влегува во сила со денот на објавувањето на огласна табла на 

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

 

 

 

 Агенција за регулирање на 

железничкиот сектор 

Претседател на Управен одбор 

 

________________________ 

Силвана Мојсовска 

 

 

 


