
Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година

2011023567

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во
железничкиот систем,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22
февруари 2011 година.

Бр. 07-1012/1 Претседател
22 февруари 2011 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ

ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1
Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република

Македонија” број 48/10), по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:

„Член 1-а
Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од

Законот за инспекцискиот надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2
По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:

„Член 47-а
(1) За работата на инспекторите од членот 46 став (3) на овој закон директорот   на

Управата за сигурност во железничкиот систем донесува годишна програма. Годишната
програма содржи месечни планови за работата на инспекторите од членот 46 став (3) на овој
закон.

(2) Директорот на управата за сигурност во железничкиот систем најдоцна до 31 март во
тековната година, за претходната година доставува годишен извештај за работата на
инспекторите до Владата на Република Македонија.

(3) Работите на инспекциски надзор инспекторите ги вршат согласно со годишната
програма од ставот (1) на овој закон.“

1 од 1

www.pravdiko.com



Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година

Член 3
Во членот 48 ставот (7) се менува и  гласи:
„Против решението од ставот (3) алинеја 1 на овој член може да се поднесе жалба во рок

од осум дена од денот на приемот на решението“.
По ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:
„(8) По жалба против решението од ставот (3) алинеја 1 на овој член одлучува посебна

комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од
министерот за транспорт и врски. Претседателот на комисијата е лице од редот на
раководни  државни  службеници  од  Министерството  за  транспорт  и  врски  кое  не
учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се
со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно
искуство.

(9) Комисијата од ставот (8) на овој член одлуката по жалбата ќе ја донесе во рок од 15 дена
од денот на приемот на жалбата.“

Член 4
Одредбите на членовите 1-а, 47-а и 48 ставови (8) и (9) од овој закон ќе се применуваат со

денот на отпочнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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