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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.137 од 07.10.2013 година 

 
Член 1 

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

Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11 и 158/11), во членот 13 став 10 зборовите: 
„пет лица“ се заменуваат со зборовите: „шест лица“. 

 
Член 2 

Во членот 28 став (1) алинеја 1 зборовите: „една година“ се заменуваат со 
зборовите: “шест месеци“. 

 

Член 3 
Во членот 32 став (4) зборовите: „алинеја 2“ се заменуваат со зборовите: 

„алинеја 3“. 
 

Член 4 

Во членот 34 став (2) точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: „и 
веднаш го известуваат органот за сигурност, кој постапува согласно со своите 

надлежности утврдени со овој закон“. 
 

Член 5 

Лицата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ги извршувале 
работните задачи на машиновозачи, за добивање на дозвола за машиновозач 

согласно со овој закон, се должни во рок од 30 дена од влегувањето во сила на 
овој закон да поднесат барање до Управата за сигурност во железничкиот систем. 
За добивање на дозволата од ставот 1 на овој член кон барањето е потребно да 

се достави копија од последната дозвола за управување со железничко возило 
заверена на нотар, потврда за физичката способност и потврда за 

професионалната психолошка способност преку извршен преглед од овластена 
здраствена установа. 
Лицата од ставот 1 на овој член се должни до истекот на важноста на дозволата 

за машиновозач да го дооформат своето образование согласно со членот 28 став 
(1) алинеја 1 од Законот за сигурност во железничкиот систем. 

Доколку лицата не го дооформат своето образование согласно со ставот 3 на овој 
член, нема да можат да ја обноват дозволата за машиновозач согласно со овој 
закон. 

 
Член 6 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот 
систем. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


