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1.Основни податоци1.Основни податоци1.Основни податоци1.Основни податоци    

    
Јавно претпријатие за жеЈавно претпријатие за жеЈавно претпријатие за жеЈавно претпријатие за железничка инфраструктуралезничка инфраструктуралезничка инфраструктуралезничка инфраструктура    
Македонски ЖелезнициМакедонски ЖелезнициМакедонски ЖелезнициМакедонски Железници----СкопјеСкопјеСкопјеСкопје    
Ул.Ул.Ул.Ул.Јордан Мијалков Јордан Мијалков Јордан Мијалков Јордан Мијалков бр.50бр.50бр.50бр.50----б Скопјеб Скопјеб Скопјеб Скопје----ЦентарЦентарЦентарЦентар    
Основач/сопственик Влада на Република Основач/сопственик Влада на Република Основач/сопственик Влада на Република Основач/сопственик Влада на Република     Северна Северна Северна Северна МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    
Основна главнинаОсновна главнинаОсновна главнинаОсновна главнина::::    29.720.532.89529.720.532.89529.720.532.89529.720.532.895,00 денари,00 денари,00 денари,00 денари    
Основна дејност на претпријатиетоОсновна дејност на претпријатиетоОсновна дејност на претпријатиетоОсновна дејност на претпријатието::::    
Управување, изградба, реконструкција, ремонт, одржување, заштита на железничката 
инфраструктура, обезбедува пристап и користење на железничката инфраструктура, 
врши организирање и регулирање на железничкиот сообраќај. 
 
Органи на претпријатието сеОргани на претпријатието сеОргани на претпријатието сеОргани на претпријатието се::::    
Управен одбор 
Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење 
Директор на претпријатието 
 
                                                    Управувањето на друштвото е преку Управниот одборУправувањето на друштвото е преку Управниот одборУправувањето на друштвото е преку Управниот одборУправувањето на друштвото е преку Управниот одбор  кој треба да биде 
составен од 5 членови кои ги именува Владата на Р.СевернаМакедонија и кој учествува 
во управувањето и креирањето на политиката на на друштвото.        
    

За вршење контрола на материјалноЗа вршење контрола на материјалноЗа вршење контрола на материјалноЗа вршење контрола на материјално----финансиското работење  на финансиското работење  на финансиското работење  на финансиското работење  на 
претпријатието  се формира Надзорен одбор за контролапретпријатието  се формира Надзорен одбор за контролапретпријатието  се формира Надзорен одбор за контролапретпријатието  се формира Надзорен одбор за контрола  на материјално-
финансиското работење составен од 5 члена, кои ги именува Владата на Р.Северна 
Македонија. 

 
Со претпријатието раководи Директорот на ПретпријатиетоСо претпријатието раководи Директорот на ПретпријатиетоСо претпријатието раководи Директорот на ПретпријатиетоСо претпријатието раководи Директорот на Претпријатието кој го избира и 

разрешува Управниот одбор, и одговара пред него за својата работа. 
 
Претпријатието има својство на правно лице и во правниот промет настапува 

самостојно. 
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2.2.2.2.ОРГАНОГРОРГАНОГРОРГАНОГРОРГАНОГРАМАМАМАМ    
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3.Мапа на железничка мрежа3.Мапа на железничка мрежа3.Мапа на железничка мрежа3.Мапа на железничка мрежа    
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4.Кратко резиме на работењето во 2014.Кратко резиме на работењето во 2014.Кратко резиме на работењето во 2014.Кратко резиме на работењето во 2018888    год.год.год.год.    

    

    
    
    
    

    

Р.бр.Р.бр.Р.бр.Р.бр.    Индикатори на работењеИндикатори на работењеИндикатори на работењеИндикатори на работење    2012012012017777    2012012012018888    

1.1.1.1. Возни км.патнички сообраќај 1199,68 1249,99 

2.2.2.2. Возни км.товарен сообраќај 476,36 413,06 

3.3.3.3. Возни км.локомотивски сообраќај 138,94 153,76 

4.4.4.4. Вработени 1055 989 

5.5.5.5. Продуктивност(илјади возни км./бр.на вработени) 1,72 1,84 

6.6.6.6. Инвестиции 356,92 
мил.ден 

397,23 
мил.ден 

7.7.7.7. Вкупни приходи 834,76 
мил.ден. 

920,73 
мил.ден. 

8.8.8.8. Вкупни расходи -1278,62 
мил.ден. 

-1296,56 
мил.ден. 

9.9.9.9. Загуба -443,86 
мил.ден. 

-375,83 
мил.ден. 

10.10.10.10. Данок на добивка 0 
мил.ден. 

0 
мил.ден. 

11.11.11.11. Загуба по оданочување -443,86 
мил.ден. 

-375,83 
мил.ден. 

12.12.12.12. Загуба/добивка без амортизација +63,11 
мил.ден. 

+121,38 
мил.ден. 

13.13.13.13. Working Capital   
 Работно расположлив капитал 
(тековна актива  минус тековна пасива) 

-195,97 
мил.ден 

-385,82 
мил.ден 

14.14.14.14. Working ratio 
Работен коефициент(оперативни расходи минус 
амортизација/оперативни приходи 

0,94 0,87 

15.15.15.15. Current Ratio 
Коефициент на општа ликвидност 
Тековна актива/тековна пасива 

0,71 0,58 

16.16.16.16. Економичност (вкупни приходи/вкупни расходи) 0,65 0,71 
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5555. . . . Капацитети на железничка инфраструктураКапацитети на железничка инфраструктураКапацитети на железничка инфраструктураКапацитети на железничка инфраструктура    
    

 ГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНА                            (км)(км)(км)(км)    
ВКУПНО КМ.ВКУПНО КМ.ВКУПНО КМ.ВКУПНО КМ.    683683683683****    
        
МАГИСТРАЛНИ ПРУГИМАГИСТРАЛНИ ПРУГИМАГИСТРАЛНИ ПРУГИМАГИСТРАЛНИ ПРУГИ    278278278278    
ОСТАНАТИ ПРУГИОСТАНАТИ ПРУГИОСТАНАТИ ПРУГИОСТАНАТИ ПРУГИ    405405405405    
0-1 Прв ред 250 
0-2 Втор ред 155* 
  
ЕДНОКОЛОСЕЧНИ ПРУГИЕДНОКОЛОСЕЧНИ ПРУГИЕДНОКОЛОСЕЧНИ ПРУГИЕДНОКОЛОСЕЧНИ ПРУГИ    683683683683****    

 
ДОЛЖИНА НА ЕЛ.ПРУГИДОЛЖИНА НА ЕЛ.ПРУГИДОЛЖИНА НА ЕЛ.ПРУГИДОЛЖИНА НА ЕЛ.ПРУГИ    
25 КВ25 КВ25 КВ25 КВ            ВО КМВО КМВО КМВО КМ 

ГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНА                                    (км)(км)(км)(км)    

М-Г Магистрални главни 234 

 
 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРУГИТЕ СПОРЕД НАЈГОЛЕМА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРУГИТЕ СПОРЕД НАЈГОЛЕМА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРУГИТЕ СПОРЕД НАЈГОЛЕМА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРУГИТЕ СПОРЕД НАЈГОЛЕМА 
ДОЗВОЛЕНА БРЗИНАДОЗВОЛЕНА БРЗИНАДОЗВОЛЕНА БРЗИНАДОЗВОЛЕНА БРЗИНА    

ДОЗВОЛЕНИ БРЗИНИДОЗВОЛЕНИ БРЗИНИДОЗВОЛЕНИ БРЗИНИДОЗВОЛЕНИ БРЗИНИ    ГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНАГРАДЕЖНА ДОЛЖИНА    кмкмкмкм    
до 60 км/час 208* 
61-70 км/час 61 
71-80 км/час 90 
81-90 км/час 65 
91-100 км/час 259 
ВКУПНО КМВКУПНО КМВКУПНО КМВКУПНО КМ    683683683683    

 
СЛУЖБЕНИ МЕСТАСЛУЖБЕНИ МЕСТАСЛУЖБЕНИ МЕСТАСЛУЖБЕНИ МЕСТА    

СТАНИЦИСТАНИЦИСТАНИЦИСТАНИЦИ    49494949    
Патнички 1 
Товарни 2 

Мешовити 45 
Ранжирни 1 

КРСТОСНИЦИКРСТОСНИЦИКРСТОСНИЦИКРСТОСНИЦИ    6666    
ОТПРЕМНИШТВАОТПРЕМНИШТВАОТПРЕМНИШТВАОТПРЕМНИШТВА    3333    

РАСПАТНИЦИРАСПАТНИЦИРАСПАТНИЦИРАСПАТНИЦИ    4444    
ТОВАРИШТАТОВАРИШТАТОВАРИШТАТОВАРИШТА    3333    
СТОЈАЛИШТАСТОЈАЛИШТАСТОЈАЛИШТАСТОЈАЛИШТА    59595959    

ДЕПОАДЕПОАДЕПОАДЕПОА    0000    
ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО                                                                                                                        124124124124    

                 
                * Пругата Битола – Кременица е во реконструкција  



ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје________________________________________________________ 
Годишен Извештај  за 2018 год. 

 - 7 - 
 

Железничката инфраструктура во поглед на пругите се состои од 683 км. отворена пруга 
од кои 227 км станични колосеци. Пругите се од јавен карактер, освен индустриските. 
Сите пруги се од нормален колосек со ширина 1435 мм. 
Од вкупната должина на пругите на ЈП МЖ Инфраструктура има електрифицирани 234 
км. отворена пруга и 90 км. станични колосеци што изнесува 33,5% во однос на 
должината на отворена пруга. 
На  територијата  на ЈП МЖ Инфраструктура има 132 патни премини во две нивоа и 
вкупно 291 патни премини во ниво. Нивното осигурување е 82  со автоматска 
сигнализација, со друмски сообраќајни знаци 202, со браници на рачен погон 3, без 
браник 1 и 3 патни премини се чувани за чувари. 
За остварување на функцијата на превоз ЈП МЖ Инфраструктура има 126 службени 
места за прием и отпрема на патници и стока од кои 49 се станици (патничка 1, товарни 
2, мешовити 45 и ранжирна 1). 
Железничката мрежа на ЈП МЖ Инфраструктура е составен дел на мрежата на Пан-
Европските коридори кои поминуваат низ Република Македонија и тоа Коридор 10 и 10д 
како и дел од Коридорот 8. 
 
А. А. А. А. СОСТОЈБА НА КОРИДОР СОСТОЈБА НА КОРИДОР СОСТОЈБА НА КОРИДОР СОСТОЈБА НА КОРИДОР 10101010    И КРАКОТ НА КОРИДОР И КРАКОТ НА КОРИДОР И КРАКОТ НА КОРИДОР И КРАКОТ НА КОРИДОР 10д10д10д10д    
    
Железничката пруга од Коридор 10 од Скопје до Гевгелија е изградена во 1873 година, а 
Скопје-Табановци во 1887 година за време на Отоманската Империја. Железничката 
линија е наменета за мешовит сообраќај (патнички и товарен).  Главната железничка 
линија од Коридор 10 која поминува долж Република Македонија има вкупна должина 
од 214,9 км и се состои од следниве главни делници: 

- Табановци – Скопје :  49,0 км, 
- Скопје – Велес :             50,9 км, 
- Велес – Гевгелија :      115,0 км. 

Во текот на 2013 година на Коридорот 10 беа пуштени во употреба ремонтираните 
делница Миравци-Смоквица и Табановци-Куманово, а во текот на 2014 год. продолжија 
градежните работи за Ремонт на  третата најдолга делница Ногаевци-Неготино кои се 
очекува да завршат во 2019 година  со што ќе биде реализирана целосна рехабилитација 
на Коридорот 10 и доведување на пругата во состојба за брзина од 120 км/час.  
----    Стабилни постројки за електровлеча и контактна мрежаСтабилни постројки за електровлеча и контактна мрежаСтабилни постројки за електровлеча и контактна мрежаСтабилни постројки за електровлеча и контактна мрежа    
Линиите Табановци-Скопје, Скопје-Велес и Велес-Гевгелија се електрифицирани со 
ситем 25Kv/50Hz со сигуросен контролен систем тип СИМЕНС, на 25 станици со 
автоматски блок.  
За функционирање на контактната мрежа постојат постројки за електровлеча: 
Електровлечни потстаници (ЕВП), Постројки за секционирање (ПС) и  Постројки за 
секционирање со неутрална секција (ПСН). Електрифицираната пруга е опремена со 
уреди за телекоманда со постројки за електровлеча. 
----СигналноСигналноСигналноСигнално----сигурносни уредисигурносни уредисигурносни уредисигурносни уреди    
Со електрорелејни сигнално сигурносни уреди се опремени сите станици на 
магистрална пруга Табановци-Гевгелија  (Коридор 10). 
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Железничките  станици на коридор 10 се вклучени во систем на телекоманда за 
регулација на сообраќај и  се опремени со  систем за видео надзор кој што е потребен за 
заштита од кражби на станичните СС постројки, патните премини и АПБ постројките со 
што се спречени  поголеми штети и пореметувања во одвивањето на сообраќајот. 
Во текот на 2018 година  за проширување на мониторингот и визуелната контрола на 
безбедноста на друмскиот и железничкиот сообраќај  на патните премини во државата 
извршена е надградба на системот за видеонадзор на 25 патни премини  
----Телекомуникациони постројкиТелекомуникациони постројкиТелекомуникациони постројкиТелекомуникациони постројки    
Долж магистралната пруга Табановци-Гевгелија во функција е  подземен бакарен 
сигнално телекомуникациски кабел кој е преносен медиум за сигналните постројки, 
диспечерските телефонски уреди со централниот диспечер за влеча и дел од 
преносниот пат во ИП телефонијата за телекомандата на сообраќај.  
Електронските ЖАТ (железнички автоматски телефонски ) централи во станиците 
Велес, Гевгелија и Битола, како и ЕСК централите во Куманово и Миладиновци се 
исклучени во Октомври 2014 година. Освен тоа не се во функција од Октомври и 
високофрекфентните уреди на релација Скопје-Гевегелија. 
 
Новите системи за телекомуникација , мултиплексните уреди на коридор 10 и 10д  го 
користат оптичкиот кабел како преносен медиум. Меѓу чворовите Табановци, 
Трубарево, Скопје, Волково, Велес Неготино, Гевгелија, Прилеп и Битола функционира 
СТМ-64. , а на меѓустаничните растојанија СТМ-1 и СТМ-4 . 
ИП телефонијата со мрежата од рутери и свичеви овозможува покрај телефонијата 
функционирање на ИТ мрежата и видео надзорот. Во 2014 година заради поголема 
безбедност  системот за телекоманда на сообраќајот е одвоен од ИП телефонијата и е 
поврзан директно на мултиплексниот систем за пренос. 
Во 2018 година извршена е набавка и надградба на софтвер  за мултиплекс уреди  
(инсталација на нов софтвер на СДХ  мултиплексна  опрема) со што се овозможува 
компатибилност и пристапност на мрежата а со тоа и зголемена безбедност. 
Кракот од Коридорот 10, започнува од Велес, преку Битола се поврзува со Република 
Грција на граничниот премин Кременица на територија на Република Македонија, 
односно Ники на територија на Република Грција.  
Вкупната должина на кракот изнесува  146 км од кои : 
- Велес - Битола 129,3 км 
- Битола -Кременица 16,7 км 
Во текот на 2018 година со помош на средствата од ИПА  е завршена реконструкцијата  и 
рехабилитацијата  на пругата Битола-Кременица  и истата  треба да биде предадена на 
користење.  
Пругата Велес-Битола е опремена со механички и електромеханички сигнално 
сигурносни уреди, освен железничка станица Битола која е опремена со електрорелејни 
сигнално сигурносни уреди. 
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Б. СОСТОЈБА НА КОРИДОР Б. СОСТОЈБА НА КОРИДОР Б. СОСТОЈБА НА КОРИДОР Б. СОСТОЈБА НА КОРИДОР     8888    
    

Коридор 8 е  железнички инфраструктурен коридор кој го поврзува исток со запад и е во 
должина од 313 км. но не е комплетно завршен. Само 154 км. (50% од вкупната должина) 
се изградени. Делот од Коридор 8 кој минува низ Р.Македонија е со должина од  околу 
313 км. и е поделен на 3 дела и тоа:  
1.1.1.1. Источен дел-89 км.(пруга во изградба) Куманово - граница со Р.Бугарија 
2.2.2.2. Централен дел-154км.(постојна пруга) Куманово-Скопје-Кичево, 
3.3.3.3. Западен дел-70км.(во фаза на изработка на тех.док. (Кичево-граница со Р.Албанија). 
На 17 март 2014 година е отпочната градба на пругата Куманово- Бељаковци 
Исто така  изработена е  техничка документација основен проект и тендерска 
документација  за  изградба  на железничката пруга Бељаковцe - Крива Паланка(во тек е 
процес на евалуација) , Крива Паланка-граница со Р.Бугарија и Кичево-граница со 
Р.Албанија.  
-Стабилни постројки за електровлеча и контактна мрежа 
На постоечкиот дел од Коридорот 8 на делницата од Скопје до Куманово во должина од 
35,7км.пугата е електрифицирана , а за функционирање на контактната мрежа постојат 
постројки за електровлеча: 
Електровлечни потстаници (ЕВП), Постројки за секционирање (ПС), и Постројки за 
секционирање со неутрална секција (ПСН).Електрифицираната пруга е опремена со 
уреди за телекоманда  со постројките за електровлеча. 
-Сигнално сигурносни постројки 
Со електро релејни сигнално сигурносни уреди се опремени станиците на  Коридор 8 во 
делот на магистралната пруга од Скопје  до Куманово, а исто така во овој дел од 
Коридорот 8 во употреба е Телекоманда на сообраќај. 
На пругата Ѓ.Петров-Кичево, делницата Гостивар-Кичево е опремена со станични  
електро релејни сигнално сигурносни  уреди, а делницата  Ѓ.Петров-Гостивар е  
опремена со механички и електромеханички  сигнално сигурносни  уреди. 
-Телекомуникациони постројки 
На Коридорот 8 долж магистралната пруга во делот  од Скопје до Куманово во функција 
е  подземен бакарен сигнално телекомуникациски кабел кој е преносен медиум за 
сигналните постројки, диспечерските телефонски уреди со централниот диспечер за 
влеча и дел од преносниот пат во ИП телефонијата за телекомандата на сообраќај. . 
 Новите системи за телекомуникација , мултиплексните уреди на коридор 10 и 10д  го 
користат оптичкиот кабел како преносен медиум. Меѓу чворовите Табановци, Скопје 
функционира СТМ-64. , а на меѓустаничните растојанија СТМ-1 и СТМ-4 . 
ИП телефонијата со мрежата од рутери и свичеви овозможува покрај телефонијата 
функционирање на ИТ мрежата и видео надзорот. Во 2014 година заради поголема 
безбедност  системот за телекоманда на сообраќајот е одвоен од ИП телефонијата и е 
поврзан директно на мултиплексниот систем за пренос. 
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6666.Вонредни настани.Вонредни настани.Вонредни настани.Вонредни настани    

    
Во текот на 2018 година на пругите на ЈПМЖ Инфраструктура се случиле вкупно 97 
вонредни настани во кои што усмртени се вкупно 6 лица, повредени биле вкупно 12 лица 
и тоа 5 железнички работници  и 7 трети лица. Во овие 97 вонредни настани оштетени 
биле 10 моторни возила. 

    
    
    

Број на вонредни  настБрој на вонредни  настБрој на вонредни  настБрој на вонредни  настанианианиани    
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ИнцидентиИнцидентиИнцидентиИнциденти    

1. На патн.возила 1. На патн.возила 1. На патн.возила 1. На патн.возила 
на патен преминна патен преминна патен преминна патен премин    

                        4 2:01 7 

2. На отвор.пруга 2. На отвор.пруга 2. На отвор.пруга 2. На отвор.пруга 
и службени и службени и службени и службени 
местаместаместаместа    

                        2 11:21 50 

IIII. Вкупно . Вкупно . Вкупно . Вкупно (1+2)(1+2)(1+2)(1+2)                        ////    1111    6666    7777    6666    13:2213:2213:2213:22    57575757    

НесреќиНесреќиНесреќиНесреќи    

1. Судар на воз  и 1. Судар на воз  и 1. Судар на воз  и 1. Судар на воз  и 
маневар.составманевар.составманевар.составманевар.состав    

                  1  1 / 7:13 1 

2. Лизгање од 2. Лизгање од 2. Лизгање од 2. Лизгање од 
шинишинишинишини        на возна возна возна воз    

                     / 31:59 17 

3. На патен 3. На патен 3. На патен 3. На патен 
преминпреминпреминпремин    

                     1 0 2 

4. Железн.возен 4. Железн.возен 4. Железн.возен 4. Железн.возен 
парк во движењепарк во движењепарк во движењепарк во движење    

  1 1  3 1 4 2 35:17 12 

5. Пожари и 5. Пожари и 5. Пожари и 5. Пожари и 
другодругодругодруго    

              / 0 5555    
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1. Судар на воз  и 1. Судар на воз  и 1. Судар на воз  и 1. Судар на воз  и 
маневар.составманевар.составманевар.составманевар.состав    

         / 0 

2. Лизгање од 2. Лизгање од 2. Лизгање од 2. Лизгање од 
шинишинишинишини        на возна возна возна воз    

         / 0 

3. На патен 3. На патен 3. На патен 3. На патен 
преминпреминпреминпремин    

  3 3     1 / 1 

4. Железн.возен 4. Железн.возен 4. Железн.возен 4. Железн.возен 
парк  во движпарк  во движпарк  во движпарк  во движ....    

  2 2        / 3:223:223:223:22 2222    

5. Пожари и 5. Пожари и 5. Пожари и 5. Пожари и 
другодругодругодруго    

                  / 00000000    

IIIIIIIIIIII.Вкупно  .Вкупно  .Вкупно  .Вкупно  ((((1111----5)5)5)5)      5 5555    0 0 0 0000    0000    / 00003333    
Вкупно вонредни настани            Вкупно вонредни настани            Вкупно вонредни настани            Вкупно вонредни настани            

I +II+III I +II+III I +II+III I +II+III     
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7777.Пристап кон железничка инфраструктура.Пристап кон железничка инфраструктура.Пристап кон железничка инфраструктура.Пристап кон железничка инфраструктура    
    

Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот 
систем („Службен весник на Република Македонија број 80/2012) со членот 29 се 
предвидува „Приватно домашно или странско правно лице може да врши јавен 
железнички превоз на патници и стока согласно одредбите од овој закон по 
пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.“ , со што се ограничи 
користењето на железничката инфраструктура само од страна на единствениот 
железнички превозник МЖ Транспорт АД- Скопје, и се намали можноста на ЈП МЖ 
Инфраструктура- Скопје за остварување на поголеми приходи. 

Со донесување на Законот за изменување и дополнување на законот за 
железничкиот систем, Сл. весник на Р. Македонија бр.130/14 Владата на Република 
Македонија ценејќи ја економската состојба на железничкиот пазар, овозможи на 
правни и физички лица „ превоз за сопствени потреби“ кој претставува превоз на 
сопствени влечни и влечени возила, превоз на стока наменета за дејноста а сето тоа за 
некомерцијални цели, како и превоз на материјали, опрема и делови за градба и 
одржување на железничката инфраструктура.Воедно овозможи и услуга „маневрирање“ 
која може да се овозможи и на правни и физички лица кои немаат статус на 
железнички превозник а ги исполнуваат условите од Законот за железничкиот систем, 
сето тоа да може правните и физичките лица на пругите на ЈП МЖ Инфраструктура- 
Скопје, да вршат преместување на вагоните од еден колосек на друг или на ист колосек 
поради поставување на истите за натовар, истовар или други технолошки операции.   
При изготвувањето на актите на Управителот на инфраструктурата во делот на 
пристапот кон железничката инфраструктура, имплементирани се Директивата 
2012/34/ ЕУ на Европскиот парламент и Регулативата на комисијата (ЕУ) 2015/909.  

Управниот одбор на ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје донесе Одлука бр.0201-5177/2 од 
17.10.2017г. за утврдување на висината на надоместокот за користење на железничката 
инфраструктура со што ја донесе Тарифата за минимален пакет на услуги, пристап по 
пруга до услужните објекти, користење на услужни објекти, дополнителнии помошни 
услугиза 2018 год. и надоместок за некористење на траси на возови и резервација на 
факултативни траси. 

Тарифата за 2018 год. е изработена врз основа на предложената методологија 
изработена од страна на Консултантската куќа „Реалистик“, при што пресметката на 
трошоците на железничката инфраструктура, односно цените за користењето на 
железничката инфраструктура, користена е методата на директни трошоци, и земени се 
во предвид просечните директни единечни трошоци за возен километар и нивното 
моделирање (модулација), со цел да се земат во предвид различните степени на абење и 
искористеност на железничката инфраструктура . 
ЈП МЖ Инфраструктура- Скопје како управител на инфраструктурата ги овозможува     
следните услуги: 
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Минимален пакет на услуги кој се состои одМинимален пакет на услуги кој се состои одМинимален пакет на услуги кој се состои одМинимален пакет на услуги кој се состои од: 
 -Обработка на барањата за доделување на инфраструктурни капацитети - на 
железничкиот превозник му овозможува да влезе во постапка за доделување 
капацитети; 
 -Право за користење на доделен капацитет-на железничкиот превозник му 
овозможува сообраќај на возот по доделена траса; 
 -Користење на главни и отправно-приемни колосеци и свртници. Kористењето на 
овие колосеци на доделените капацитети, нажелезничкиот превозник му овозможува 
да го врши сообраќајот на возот; 
   - Управување со сообраќајот на возовите, вклучувајќи ја сигнализацијата, 
регулирањето, планирањето на сообраќајот, договарањата поврзани со сообраќајот 
на возовите и овозможувањето информации за движењето на 
возовитенажелезничкиот превозник му овозможува да го изврши сообраќајот на возот; 
    - Други информации потребни за примена или користење на доделениот капацитет 
    
Пристап по пруга до услужни објекти и користење на услужниПристап по пруга до услужни објекти и користење на услужниПристап по пруга до услужни објекти и користење на услужниПристап по пруга до услужни објекти и користење на услужни    објекти се состои од објекти се состои од објекти се состои од објекти се состои од 
користење на користење на користење на користење на     

- службени места, нивните згради и објекти во патничкиот сообраќај 
- товарни терминали 
- ранжирни станици 
- објекти за формирање на возови 
- колосеци за гарирање на вагони 
- вагонска вага 
- постројки за намирување со вода 
- други технички објекти 

Дополнителни услуги кои се состојат од обезбедување на :Дополнителни услуги кои се состојат од обезбедување на :Дополнителни услуги кои се состојат од обезбедување на :Дополнителни услуги кои се состојат од обезбедување на :    
- услуги на прегледна служба 
- услуги за превоз на особени пратки 
- услуги за превоз на опасни материи 
- маневрирање 

Помошни услуги кои се состојат од:Помошни услуги кои се состојат од:Помошни услуги кои се состојат од:Помошни услуги кои се состојат од:    
- обезбедување на дополнителни информации (подготовка на придружни 

документи) 
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8888.Реализација на Возен ред.Реализација на Возен ред.Реализација на Возен ред.Реализација на Возен ред    
 
Согласно објавата на мрежа која ја донесува ЈП МЖ Инфраструктура како и согласно 
Законот за железнички систем, во утврдените рокови примени се барања за користење 
на капацитет, и согласно утврдените правила на доделување на капацитети  ЈП МЖ 
Инфраструктура- Скопје излезе во пресрет на барањата на барателите и го додели 
потребниот капацитет и изработи план за сообраќај - Возен ред за 2017/ 2018год. (Одлука 
на У.О бр.0201-6041/7 од 04.11.2017г.). 
Во текот на извршувањето на возниот ред вон предвидените рокови за измени и 
дополнувања на истиот, добиени се и дополнителни барања  за кои се доделени ад-хок 
траси. 
Искористеноста на капацитетот на пругите со кои управува ЈП МЖ Инфраструктура- 
Скопје претставува реална слика за извршениот превоз од страна на единствениот 
железнички превозник како и од страна на управителот на железничката 
инфраструктура за извршување на инфраструктурни работи. 
Искористеноста на капацитетот е поделена во неколку фази и тоа: 

- Искористеноста на капацитетот од стана на ЈП МЖ Инфраструктура заради  

изведување на инфраструктурни работи на пругата и инфраструктурните траси 

- Искористеноста на капацитетот од страна на железничкиот превозник МЖ 

Транспорт АД ( патнички сообраќај) 

- Искористеноста на капацитетот од страна на МЖ Транспорт АД             ( товарен 

сообраќај) 

- Искористеноста на капацитетот од страна на МЖ Транспорт АД во делот на 

локомотивскиот сообраќај 

- Вкупната искористеност на капацитетот на ЈП МЖ Инфраструктура 

    
Искористеност на капацитетот во 2018 год. 

ред.бр. корисник 
прикажано по 
број на траси 

прикажано во 
проценти 

1 Ј.П. МЖ Ј.П. МЖ Ј.П. МЖ Ј.П. МЖ 
ИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктура    

затвори и инфрастуктурни 
траси 

17805 4,36% 

2 МЖ Транспорт АДМЖ Транспорт АДМЖ Транспорт АДМЖ Транспорт АД    

Патнички сообраќај 18647 9,04% 

Товарен сообраќај 11993 2,70% 

Локомотивски пат. 725 0,08% 

Локомотивски тов. 10096 2.39% 

Вкупно 41461 14,20% 

Вкупно искористеност 59266 18,66% 
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Искористеноста во поглед на нарачаните траси од страна на железничкиот превозник 
МЖ Транспорт АД како и од ЈП МЖ Инфраструктура е дадена во табела со тоа што има 
и дополнителни ад-хок нарачки спрема потребите во даден момент за реализација на 
сообраќајот. 
 

Искористеност на трасите во 2018 год. 

ред.бр. корисник 
порачан 
број на 
траси 

искористен 
број на 
траси 

ад-хок 
нарачки 

прикажано 
во % 

1 

  

Ј.П. МЖ Ј.П. МЖ Ј.П. МЖ Ј.П. МЖ 
ИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктура    

 инфрастуктурни траси 7223 6872 172 74,46% 

2 МЖ Транспорт МЖ Транспорт МЖ Транспорт МЖ Транспорт 
АДАДАДАД    

Патнички сообраќај 12583 12572 4 99,12% 

Товарен сообраќај 12465 3968 93 34,05% 
Локомотивски сообраќај- 
патнички 

710 687 9 97,17% 

Локомотивски сообраќај- 
товарен 

11960 10053 43 81,24% 

Вкупно 37857 27280 149 77,90% 

Вкупно искористеност  44941 34152 321 76,18% 
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9999....    ОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈ    
 

Во периодот  01.01 – 31.12 2018 година на  пругите на ЈП МЖ Инфраструктура Скопје 
реализирани се вкупно 1816.82 илј.возни км. и истите се зголемени за 0,10% во однос на 
минатата година. Во однос на планот се реализирани 75,91%. 
    
Реализирани возни километри  01.01-31.12. 2018год.   

                                                                                                                                                                            

1.табановци-Скопје
16%

2.Скопје-Велес
26%

3.Велес-Гевгелија
25%

4.Скопје-Блаце
2%

5.Ѓ.Петров-Кичево
4%

6.Велес-Битола
21%

7.Велес-Кочани
3%

8.Трубарево 
Ранжерна

3%

ВКМ во вкупен сообраќај распореден по секции на ЈПМЖ-

Инфраструктура за 2018 год

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    План План План План     
2012012012018888    

IIII----XIIXIIXIIXII    
2012012012017777    

IIII----XIIXIIXIIXII    
2012012012018888    

IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2018888////    
План 201План 201План 201План 2018888    

IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2018888////    
IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2017777    

ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000)                     

Патнички + товарниПатнички + товарниПатнички + товарниПатнички + товарни        1676.01676.01676.01676.05555    1663.01663.01663.01663.06666        99,299,299,299,22222%%%%    

Лок.вкмЛок.вкмЛок.вкмЛок.вкм        138.93138.93138.93138.93    153.76153.76153.76153.76        110,67%110,67%110,67%110,67%    

Вк.пат.+тов+лок.Вк.пат.+тов+лок.Вк.пат.+тов+лок.Вк.пат.+тов+лок.    2393.272393.272393.272393.27    1814.981814.981814.981814.98    1816.821816.821816.821816.82    75,91%75,91%75,91%75,91%    100,10%100,10%100,10%100,10%    
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а) Патнички сообраќаја) Патнички сообраќаја) Патнички сообраќаја) Патнички сообраќај    
Во периодот  01.01 – 31.12 2018 година остварени се 1249.99 илј.возни км. во патничкиот 
сообраќај и истите се зголемени за 4,19% во споредба со минатата година. 
Патничкиот сообраќај во 2018 година се одвивал со 10335  воза  што е за 0,78% зголемено 
во однос 2017 год. кога патничкиот сообраќај се реализирал со 10225 воза. Ова 
зголемување се должи на тоа што во 2017 година не сообраќаа возовите 334/335 на 
релација Белград - Скопје – Солун и обратно  од 01.01.2017 до 01.06.2017 година додека пак 
истиот пар на возови не сообраќаат од 19.09.2018 до 31.12.2018 година. Во текот на  
годината  имаше и чести откажувања на патничките возовите 891/892 на релација 
Скопје-Приштина- Скопје од страна на МЖ-Транспорт.  Во однос  на планот за 2018 год 
реализирани се 77,97% од возните км. 
 
                        
                                        Реализирани вкмРеализирани вкмРеализирани вкмРеализирани вкм    и број на возови во патнички сообраќај  за  201и број на возови во патнички сообраќај  за  201и број на возови во патнички сообраќај  за  201и број на возови во патнички сообраќај  за  2018888    год.год.год.год.    

Патнички Патнички Патнички Патнички 
сообраќајсообраќајсообраќајсообраќај 

План План План План     
2012012012018888    

IIII----XIIXIIXIIXII    
2012012012017777    

IIII----XIIXIIXIIXII    
2012012012018888    

IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2018888////    
План 201План 201План 201План 2018888    

IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2018888////    
IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2017777    

Број на возовиБрој на возовиБрој на возовиБрој на возови        10255102551025510255    10335103351033510335        100100100100.78%.78%.78%.78%    

ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000) 1603.171603.171603.171603.17    1199.1199.1199.1199.68686868    1249.991249.991249.991249.99    77.97%77.97%77.97%77.97%    104.19%104.19%104.19%104.19%    

 
    
    

1.Табановци- Скопје
13%

2.Скопје-Велес
30%

3.Велес-Гевгелија
17%

4.Скопје-Блаце
2%

5.Ѓ.Петров-Кичево
6%

6.Велес-Битола
27%

7.Велес-Кочани
5%

8.Трубарево 
Ранжерна

0%

ВКМ во патничкиот сообраќај по секции на ЈПМЖ- Инфраструктура 

за 2018 год
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б) Товарен сообраќајб) Товарен сообраќајб) Товарен сообраќајб) Товарен сообраќај    
 Во периодот  01.01– 31.12 2018 година  остварени се 413,06 илј.возни км. во 
товарниот сообраќај и истите се намалени за 13,28 % во споредба со минатата година. 
Ова намалување  на возните километри се должи поради санацијата на бетонскиот мост 
на пругата Велес- Гевгелија помеѓу станиците Градско и Кукуричани во период од 
29.09.2018 година до 08.11.2018 година.  Сообраќајот се одвивал со 5226  воза.  Во однос на 
планот за 2018 год реализирани се 54.59% од возните км. 
 
Реализирани возни км.и број на возови во Реализирани возни км.и број на возови во Реализирани возни км.и број на возови во Реализирани возни км.и број на возови во товарентоварентоварентоварен    сообраќај  за 201сообраќај  за 201сообраќај  за 201сообраќај  за 2018888    год.год.год.год. 

 

1.табановци-Скопје
20%

2.Скопје-Велес
17%

3.Велес-Гевгелија
48%

4.Скопје-Блаце
1%

5.Ѓ.Петров-Кичево
1%

6.Велес-Битола
7%

7.Велес-Кочани
0%

8.Трубарево 
Ранжерна

6%

ВКМ по секции во товарниот сообраќај на ЈПМЖ-инфраструктура за 

2018 год

 
 
 

Товарен  Товарен  Товарен  Товарен      
сообраќајсообраќајсообраќајсообраќај 

План План План План     
2012012012018888    

IIII----XIIXIIXIIXII    
2012012012017777    

IIII----XIIXIIXIIXII    
2012012012018888    

IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2018888////    
План 201План 201План 201План 2018888    

IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2018888////    
IIII----XII 201XII 201XII 201XII 2017777    

Број на возовиБрој на возовиБрој на возовиБрој на возови        5191519151915191    5226522652265226        100.100.100.100.67%67%67%67%    

ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000)ВОЗНИ КМ.(000) 756.756.756.756.58585858    476.31476.31476.31476.31    413.413.413.413.06060606    54545454....59595959%%%%    88886.6.6.6.72%72%72%72%    
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11110000. ВРАБОТЕНОСТ. ВРАБОТЕНОСТ. ВРАБОТЕНОСТ. ВРАБОТЕНОСТ    

    
Во ЈП МЖ Инфраструктура на ден 31.12.2018.год вкупниот број на вработени изнесува 
989 работника.     Во периодот од 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год. од компанијата имало 
одлив на 84 вработени,  од   кои  7  вработени починале, во старосна пензија заминале 26 
вработени, во инвалидска пензија заминале двајца  вработени, 42 вработени заминале 
како технолошки вишок, четворица вработени самоволно ја напуштиле  компанијата и 
тројца вработени добиле отказ . Во компанијата се примиле 18 работници.  
 
Вкупно вработени Вкупно вработени Вкупно вработени Вкупно вработени во ЈП МЖ Инфраструктура на 31.12во ЈП МЖ Инфраструктура на 31.12во ЈП МЖ Инфраструктура на 31.12во ЈП МЖ Инфраструктура на 31.12.201.201.201.2018888    годинагодинагодинагодина 

            

I (НКВ)
9%

II (ПКВ)
4%

III (КВ)
23%

IV (ССС)
40%

V (ВКВ)
10%

VI (ВИША)
8%

VII-1 (ВСС)
5%

VII-2 
(Магис)

1%

вработени по квалификациона вработени по квалификациона вработени по квалификациона вработени по квалификациона 
структура на 31.12.2018 годструктура на 31.12.2018 годструктура на 31.12.2018 годструктура на 31.12.2018 год

    
            

                
                                                                                                    

Заедничк
и служби

17%

сообра-
ќај
32%

одрж. На 
пруги

37%

ЕТ 
Постр.

14%

Вработени  на 31.12.2018 год.

    
    

ЈП МЖ ЈП МЖ ЈП МЖ ЈП МЖ 
ИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктура    

33331111....12121212....    
2012012012017777гггг    

30.0930.0930.0930.09....    
2018201820182018гггг    

33331111....12121212....    
2012012012018888гггг    

Одлив  на Одлив  на Одлив  на Одлив  на 
вработенивработенивработенивработени    

Примени во Примени во Примени во Примени во 
компанијатакомпанијатакомпанијатакомпанијата    

ВкупноВкупноВкупноВкупно    на на на на 
неодредено временеодредено временеодредено временеодредено време    

1055105510551055    990990990990    989989989989    84848484    18181818    

ВВВВработени по квалификациона работени по квалификациона работени по квалификациона работени по квалификациона     
            структура структура структура структура     на 31.12.201на 31.12.201на 31.12.201на 31.12.2018888            
I (NKV)                I (NKV)                I (NKV)                I (NKV)                    86868686    
II (PKV)    II (PKV)    II (PKV)    II (PKV)        44442222    
III (KV)III (KV)III (KV)III (KV)    222226262626    
IV (SSS)    IV (SSS)    IV (SSS)    IV (SSS)        393939395555    
V (VKV)   V (VKV)   V (VKV)   V (VKV)       101010105555    
VI ( Vi{a)VI ( Vi{a)VI ( Vi{a)VI ( Vi{a)    80808080    
VIIVIIVIIVII----1(VSS)   1(VSS)   1(VSS)   1(VSS)       48484848    
VIIVIIVIIVII----2(Magis)2(Magis)2(Magis)2(Magis)                7777    

ВкупноВкупноВкупноВкупно    999989898989    

Вработени на 3Вработени на 3Вработени на 3Вработени на 31111....12121212.201.201.201.2018888год.год.год.год.    

заеднизаеднизаеднизаеднички службички службички службички служби    172172172172    

сообраќајсообраќајсообраќајсообраќај    313313313313    

одржување на пругиодржување на пругиодржување на пругиодржување на пруги    363636364444    

ЕТ ПостројкиЕТ ПостројкиЕТ ПостројкиЕТ Постројки    
141414140000    

    

ВкупноВкупноВкупноВкупно    999989898989    
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11111111....        ПППП        ЛЛЛЛ        АААА        ТТТТ        ИИИИ    
    
Платите и надоместоците на плати во 2018-та година се пресметуваат и исплатуваат врз 
основа на : Законот за плати; Општиот Колективен  Договор за Јавен сектор , 
Колективен Договор на ЈП МЖ под бр, 5029/1-2 од 20.04.2016-та година ; Законот за 
извршување на буџет на Република Македонија за 2018-та година (Сл. Весник на РМ бр. 
196 од 28.12.2017г). 
                     Во периодот (I-XII)/2018-та година, движењето на бруто и нето платите е 
прикажано во табелите што следат : 
    
    

    

    
    
Просекот на Нето плата во 2018-та г. во износ од   25.106   денари ,  е речиси на исто ниво 
како минатогодишниот просек кој изнесуваше   25.059   денари.        
Исплатата на нето плати и просек на нето плати по квалификациона структура во 
периодот (I-XII)2018-та година, во компанијата ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје, е  
прикажана во следната табела : 
 
 

 
 
 
 

    
ОПИСОПИСОПИСОПИС    

Бруто платаБруто платаБруто платаБруто плата    
((((IIII----XII)XII)XII)XII)/201/201/201/2018888г.г.г.г.    

Нето платаНето платаНето платаНето плата    
((((IIII----XII)XII)XII)XII)/201/201/201/2018888г.г.г.г.    

Прос. платаПрос. платаПрос. платаПрос. плата    
((((IIII----XII)/201XII)/201XII)/201XII)/2018888г.г.г.г.    

    
СообраќајСообраќајСообраќајСообраќај    157.26157.26157.26157.269999....048048048048,00,00,00,00    104.129.622,00104.129.622,00104.129.622,00104.129.622,00    27.37427.37427.37427.374    
ЗопЗопЗопЗоп    148.614.795,00148.614.795,00148.614.795,00148.614.795,00    100.966.728,00100.966.728,00100.966.728,00100.966.728,00    22.67922.67922.67922.679    
ЕТПЕТПЕТПЕТП    67.829.551,0067.829.551,0067.829.551,0067.829.551,00    45.853.759,0045.853.759,0045.853.759,0045.853.759,00    26.17226.17226.17226.172    
ДирекцијаДирекцијаДирекцијаДирекција    77.891.740,0077.891.740,0077.891.740,0077.891.740,00    52.733.901,0052.733.901,0052.733.901,0052.733.901,00    25.25625.25625.25625.256    
ВкупноВкупноВкупноВкупно    451.60451.60451.60451.605555....134134134134,00,00,00,00    303.684.010,0303.684.010,0303.684.010,0303.684.010,00000    25.10625.10625.10625.106    

    
    
    

                                                                                                                                                                                                        К в а л и ф и к а ц и иК в а л и ф и к а ц и иК в а л и ф и к а ц и иК в а л и ф и к а ц и и    
    

    
    
ВкупноВкупноВкупноВкупно    
(I(I(I(I----XII)/XII)/XII)/XII)/11118888    IIII    (нкв)(нкв)(нкв)(нкв)    

Без.ос.обБез.ос.обБез.ос.обБез.ос.об    
IIIIIIII    

(пкв)(пкв)(пкв)(пкв)    
IIIIIIIIIIII    

(кв)(кв)(кв)(кв)    
IVIVIVIV    

(ссс)(ссс)(ссс)(ссс)    
VVVV    

(вкв)(вкв)(вкв)(вкв)    
VIVIVIVI    

(всс)(всс)(всс)(всс)    
VIIVIIVIIVII----1111    

Вис.с.сВис.с.сВис.с.сВис.с.с
....    

VIIVIIVIIVII----2222    
Маг.Маг.Маг.Маг.    

    
ПлатиПлатиПлатиПлати    

    
1.778.9051.778.9051.778.9051.778.905    

    
1.008.2901.008.2901.008.2901.008.290    

                
5.174.1545.174.1545.174.1545.174.154    

            
10.053.88810.053.88810.053.88810.053.888    

                    
        2.859.1202.859.1202.859.1202.859.120    

            
2.546.8242.546.8242.546.8242.546.824    

        
1.689.1701.689.1701.689.1701.689.170    

    
196.497196.497196.497196.497    

    
25.306.84825.306.84825.306.84825.306.848    

ПросекПросекПросекПросек    
    

    
19.76619.76619.76619.766    

    
22.91622.91622.91622.916    

    
22.39922.39922.39922.399    

    
25.38925.38925.38925.389    

    
26.97326.97326.97326.973    

    
29.96329.96329.96329.963    

    
33.78333.78333.78333.783    

    
32.75032.75032.75032.750    

                            
                    25.10625.10625.10625.106    
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11112222....    Реализација  на  инвестиции  за  период од  01.01. Реализација  на  инвестиции  за  период од  01.01. Реализација  на  инвестиции  за  период од  01.01. Реализација  на  инвестиции  за  период од  01.01. ----    31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2018201820182018    год.                                                                                                                         год.                                                                                                                         год.                                                                                                                         год.                                                                                                                         

        Р.  Р.  Р.  Р.  
Бр.Бр.Бр.Бр.    

    ОБЈЕКТИОБЈЕКТИОБЈЕКТИОБЈЕКТИ    

ВреВреВреВредддд----
ност на ност на ност на ност на 
проекпроекпроекпроек----

тоттоттоттот    

досегашдосегашдосегашдосегаш
на на на на 

реализареализареализареализа
цијацијацијација    

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.----31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018    

1.ИНВЕСТИЦИИ    ВО 1.ИНВЕСТИЦИИ    ВО 1.ИНВЕСТИЦИИ    ВО 1.ИНВЕСТИЦИИ    ВО 
ТЕКТЕКТЕКТЕК    

ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА    НЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАНЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАНЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАНЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА    

НетоНетоНетоНето    ДДВДДВДДВДДВ    ВкупноВкупноВкупноВкупно    БуџетБуџетБуџетБуџет    
СопствСопствСопствСопств

ениениениени    
ЗаемЗаемЗаемЗаем    ГрантГрантГрантГрант    БуџетБуџетБуџетБуџет    

СопстСопстСопстСопст
венивенивенивени    

ЗаемЗаемЗаемЗаем    ГрантГрантГрантГрант    

1.11.11.11.1    Рехабилитација на 
пруга Куманово-
Бељаковци по 
времени ситуации 

2704,02 1147,52 291.79 0.00 291.79291.79291.79291.79    0.00 0.00 263.96 0.00 0.00 0.00 27.83 0.00 

1.21.21.21.2     Надзор над  
рехабилитација на 
пруга  Куманово-
Бељаковци -ГРАНТГРАНТГРАНТГРАНТ 

165,91 165.79 4.43 0.00 4.434.434.434.43    0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

         Надзор над  
рехабилитација на 
пруга  Куманово-
Бељаковци -    ЗАЕМЗАЕМЗАЕМЗАЕМ 

99.03 12.13 12.13 0.00 12.1312.1312.1312.13    0.00 0.00 9.25 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 

1.31.31.31.3     Tехничка 
документација за 
пруга Бељаковци- 
К.Паланка -    ГРАНТГРАНТГРАНТГРАНТ 

149.41 126.02 19.30 0.00 19.3019.3019.3019.30    0.00 0.00 0.00 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.41.41.41.4    Ревизија на проекти 
за пруга Бељаковци-
К.Паланка- 
Р.Бугарија 

0.00 0.00 15.90 2.86 18.7618.7618.7618.76    0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

1.51.51.51.5    Експропријација на 
земјиште на пруга 
Куманово-
Бељаковци 

36.81 28.71 1.12 0.00 1.121.121.121.12    0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 

1.61.61.61.6    Експропријација на 
земјиште Битола 
Кременица 

7.16 5.35 0.03 0.00 0.030.030.030.03    0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.71.71.71.7    Обележување на КП 
парцели  за пруга 
Куманово-
Бељаковце 
вештачење и ост. 
услуги за експропри-
јација на земјиште 

0.00 0.82 0.70 0.12 0.820.820.820.82    0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.81.81.81.8    Адаптација и 
реконструкција на 
станични згради 
(станица Градско, 
Д.Капија, Неготино) 

131.28 126.72 0.35 0.00 0.350.350.350.35    0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 

                        ВКУПНО   ВКУПНО   ВКУПНО   ВКУПНО   
ИНИНИНИНВЕСТИЦИИ    ВО ТЕКВЕСТИЦИИ    ВО ТЕКВЕСТИЦИИ    ВО ТЕКВЕСТИЦИИ    ВО ТЕК    

3293,623293,623293,623293,62    1613,061613,061613,061613,06    345.75345.75345.75345.75    2.982.982.982.98    348.73348.73348.73348.73    0.000.000.000.00    20.0020.0020.0020.00    273.21273.21273.21273.21    23.7323.7323.7323.73    0.000.000.000.00    1.081.081.081.08    30.7130.7130.7130.71    0.000.000.000.00    

        

ОПРЕМАОПРЕМАОПРЕМАОПРЕМА    
2.НАБАВКА НА 2.НАБАВКА НА 2.НАБАВКА НА 2.НАБАВКА НА 

ОПРЕМА И ОСНОВНИ ОПРЕМА И ОСНОВНИ ОПРЕМА И ОСНОВНИ ОПРЕМА И ОСНОВНИ 
СРЕДСТВАСРЕДСТВАСРЕДСТВАСРЕДСТВА    

ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА    НЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАНЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАНЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАНЕИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВА    

2.12.12.12.1    Набавка на опрема за систем за 
далечинско управување на Скада систем 

23.85 4.29 28.1428.1428.1428.14    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.14 0.00 0.00 

2.22.22.22.2    Набавка на информатичка опрема-
мултифункционален апарат 

0.04 0.00 0.040.040.040.04    0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.32.32.32.3    Надградба на терминал за работно време 0.76 0.14 0.900.900.900.90    0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.42.42.42.4    Надградба и набавка на основни 
средства(софтвер за мултиплекс уреди) 

6.00 1.08 7.087.087.087.08    0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.52.52.52.5    Надградба на видеонадзор 9.00 1.62 10.6210.6210.6210.62    0.00 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.62.62.62.6    Надградба со електрошински контакти за 
п.премин 

1.37 0.00 1.371.371.371.37    0.00 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.72.72.72.7    Надградба и набавка  на основни 
средства(машина за подови) 

0.30 0.05 0.350.350.350.35    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 

ВКУПНО  ОПРЕМАВКУПНО  ОПРЕМАВКУПНО  ОПРЕМАВКУПНО  ОПРЕМА    41.3241.3241.3241.32    7.187.187.187.18    48.5048.5048.5048.50    0.000.000.000.00    20.0120.0120.0120.01    0.0.0.0.00000000    0.000.000.000.00    0.000.000.000.00    28.4928.4928.4928.49    0.000.000.000.00    0.000.000.000.00    

ВКУПНО СЕ:ВКУПНО СЕ:ВКУПНО СЕ:ВКУПНО СЕ:    387.07387.07387.07387.07    10.1610.1610.1610.16    397.23397.23397.23397.23    0.000.000.000.00    40.0140.0140.0140.01    273.21273.21273.21273.21    23.7323.7323.7323.73    0.000.000.000.00    29.5729.5729.5729.57    30.7130.7130.7130.71    0.000.000.000.00    
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РРРРеализација еализација еализација еализација на инвестиции на инвестиции на инвестиции на инвестиции за периодот од за периодот од за периодот од за периодот од 01.01.01.01.01.01.01.01.----31.12.20131.12.20131.12.20131.12.2018888    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Вкупно ................................... Вкупно ................................... Вкупно ................................... Вкупно ................................... 397,23397,23397,23397,23    мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ДДВДДВДДВДДВ….….….…............................................................................ 10,16 ............................... 10,16 ............................... 10,16 ............................... 10,16 мил.ден. мил.ден. мил.ден. мил.ден.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Нето......................................... Нето......................................... Нето......................................... Нето......................................... ....387,07387,07387,07387,07    мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    

    
I.Обезбедено од сопствени средства     I.Обезбедено од сопствени средства     I.Обезбедено од сопствени средства     I.Обезбедено од сопствени средства             69,5869,5869,5869,58мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    

Исплатени                                                                  40,01 мил.ден. 
Неисплатени                                                             29,57 мил.ден. 
 
II.Обезбедени одII.Обезбедени одII.Обезбедени одII.Обезбедени од     Заем     Заем     Заем     Заем                                                                                                             303,92303,92303,92303,92    мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    
Исплатени                                                                273,21 мил.ден.    
Неисплатени                                                             30,71 мил.ден. 
III.Обезбедени одIII.Обезбедени одIII.Обезбедени одIII.Обезбедени од     ГрантГрантГрантГрант----    ЕБОР             ЕБОР             ЕБОР             ЕБОР                         23,7323,7323,7323,73    мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    
Исплатени                                                                  23,73 мил.ден. 
ВКУПНО :          ВКУПНО :          ВКУПНО :          ВКУПНО :                                                                                                                                                                                                      397,23 397,23 397,23 397,23 мил.денмил.денмил.денмил.ден....    
    

                                Во текот на 2018г. инвестиционите активности на ЈП МЖ инфраструктура претежно беа  
насочени кон  продолжување  на градежните активности за рехабилитација на пругата  
Куманово- Бељаковци и надзор над истата, а останатите се однесуваат на ревизија  на техничката 
документација за пругата Бељаковци –Крива Паланка , реализација на процесот на 
експропријација на земјиште и набавка на опрема. 
 

1.И1.И1.И1.Инвестиции во текнвестиции во текнвестиции во текнвестиции во тек    
1.1 1.1 1.1 1.1 Во текот на 2018-та година продолжија градежните активности за рехабилитација  на рехабилитација  на рехабилитација  на рехабилитација  на 
пругапругапругапругатататата        КумановоКумановоКумановоКуманово----Бељаковци  Бељаковци  Бељаковци  Бељаковци  со средства обезбедени од Заем од ЕБОР во износ од     291,79 
мил.ден. Во реализацијата се вклучени 16,0  мил .ден.пресметаната камата за повлечени средства  
и трошоци за неповлечени средства од ЕБОР (кои согласно МСС се капитализираат во 
инвестицијата во тек)). Неисплатените средства од 27,83 мил.денари се задржани пари кои ќе се 
исплатат во наредниот период. 
1.2  За надзор на изградбата на пруга Куманово1.2  За надзор на изградбата на пруга Куманово1.2  За надзор на изградбата на пруга Куманово1.2  За надзор на изградбата на пруга Куманово----БељаковциБељаковциБељаковциБељаковци   во 2018 година реализирани се   
16,56 мил.ден    од кои  4,43 средства се  средства обезбедени од грант, а 12,13 мил.ден  се средства 
обезбедени од заем од ЕБОР Во 2018 година дополнително се одобрени средства од кредит од 
ЕБОР за оваа намена  во износ од 1.618.200 евра.  
1.3 За 1.3 За 1.3 За 1.3 За ревизија на техничка документацијаревизија на техничка документацијаревизија на техничка документацијаревизија на техничка документација----основен проект основен проект основен проект основен проект     за пругата Бељаковциза пругата Бељаковциза пругата Бељаковциза пругата Бељаковци----К.Паланка К.Паланка К.Паланка К.Паланка 
реализирани се 19,3 мил.ден. со средства од Грант преку ЕБОР. 
1.4 За ревизија на идејни и основни проекти  за 1.4 За ревизија на идејни и основни проекти  за 1.4 За ревизија на идејни и основни проекти  за 1.4 За ревизија на идејни и основни проекти  за пругата Бељаковципругата Бељаковципругата Бељаковципругата Бељаковци----К.ПаланкаК.ПаланкаК.ПаланкаК.Паланка----Р.Бугарија Р.Бугарија Р.Бугарија Р.Бугарија 
реализирани се 18,76 мил.ден. средства обезбедени од сопствени средства  
1.5 1.5 1.5 1.5 За  експропријација на земјиште на пруга КумановоЗа  експропријација на земјиште на пруга КумановоЗа  експропријација на земјиште на пруга КумановоЗа  експропријација на земјиште на пруга Куманово––––Бељаковце Бељаковце Бељаковце Бељаковце реализирани се од  реализирани се од  реализирани се од  реализирани се од  
сопствени средства  во износ од 1,12 мил.ден. 
1.1.1.1.6666    За За За За експропријација на земјиштеекспропријација на земјиштеекспропријација на земјиштеекспропријација на земјиште        на пругата  Битолана пругата  Битолана пругата  Битолана пругата  Битола----КременицКременицКременицКременица а а а     реализирани  и  исплатени    
се сопствени  средства во износ од 0,03 мил.ден.        
1.1.1.1.7777 За  потребите за реализација на експропријација на  земјиште извршени сеизвршени сеизвршени сеизвршени се    индикации ииндикации ииндикации ииндикации и    
обележувања на парцели иобележувања на парцели иобележувања на парцели иобележувања на парцели и вештачењевештачењевештачењевештачење    за експропријацијаза експропријацијаза експропријацијаза експропријација  за кое се реализирани 0,82 мил.ден.    
1.1.1.1.8888    За  потребите на проектот за адаптација на станични зградиЗа  потребите на проектот за адаптација на станични зградиЗа  потребите на проектот за адаптација на станични зградиЗа  потребите на проектот за адаптација на станични згради,  проект финансиран преку 
ИПА програмата за комисијата за извршен технички прием на  железничките  станици 
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Табановце, Велес, Градско, Демир Капија, Неготино, Богомила, Чашка и  Прилеп, реализирани се  
0,35 мил.ден. обезбедени  од сопствени средства. 

2. Набавка на основни средства2. Набавка на основни средства2. Набавка на основни средства2. Набавка на основни средства    
2.12.12.12.1 Со  Со  Со  Со  набавка инабавка инабавка инабавка и интегрирање на софтвер интегрирање на софтвер интегрирање на софтвер интегрирање на софтвер во постоечкиот  (скада систем за далечинско во постоечкиот  (скада систем за далечинско во постоечкиот  (скада систем за далечинско во постоечкиот  (скада систем за далечинско 
управување)управување)управување)управување) се  овозможува целосна контрола на сите постројки на контактната мрежа по 
должина на електрифицираната пруга на Коридор-10. во износ од 28,14 мил.ден. обезбедени од 
сопствени средства кои ќе се исплатат во наредниот период. Системот  е автоматизиран и високо 
технолошки опремен за работа на преносен медиум на оптичката интегрирана мрежа на МЖИ. 
2.22.22.22.2  За потребите на ЈП МЖ Инфраструктура  извршена е    набавка на мултифункциоанални набавка на мултифункциоанални набавка на мултифункциоанални набавка на мултифункциоанални 
апарати (копир, принтер и скенер) апарати (копир, принтер и скенер) апарати (копир, принтер и скенер) апарати (копир, принтер и скенер) за што се        реализирани 0,04 мил.ден. од сопствени средства. 
2.2.2.2.3333 За потребите на ЈП МЖ Инфраструктура            набавен е набавен е набавен е набавен е и инсталиран систем за електронска и инсталиран систем за електронска и инсталиран систем за електронска и инсталиран систем за електронска 
евиденција на работното времеевиденција на работното времеевиденција на работното времеевиденција на работното време (софтвер и опрема-читачи на картици) за кои се обезбедени и 
исплатени 0,9 мил,ден. од сопствени средства. 
2.4 За извршена набавка и надградба на софтвер  за мултиплекс 2.4 За извршена набавка и надградба на софтвер  за мултиплекс 2.4 За извршена набавка и надградба на софтвер  за мултиплекс 2.4 За извршена набавка и надградба на софтвер  за мултиплекс уредиуредиуредиуреди  се реализирани и 
исплатени од сопствени средства 7,08 мил.ден. Извршена е  инсталација на нов софтвер на СДХ  
мултиплексна  опрема со што се овозможува компатибилност и пристапност на мрежата а со тоа 
и зголемена безбедност. 
2.5 2.5 2.5 2.5 Во текот на 2018 година  за проширување на мониторингот и визуелната контрола на 
безбедноста на друмскиот и железничкиот сообраќај  на патните премини во државата извршена 
е надградба на системот за видеонадзор на 25 патни премининадградба на системот за видеонадзор на 25 патни премининадградба на системот за видеонадзор на 25 патни премининадградба на системот за видеонадзор на 25 патни премини во износ од 10,62 мил.ден. 
обезбедени и исплатени од сопствени средства. 
2.6 2.6 2.6 2.6 Во текот на изминатата година извршена е надградба на патни премини надградба на патни премини надградба на патни премини надградба на патни премини на делница Скопје-
Велес и на  делница Драчево-Јане Сандански  во износ од 1,37 мил.ден. со нова генерација на 
електрнски шински контакти со што се овозможува зголемена безбедност во сообраќајот. 
2.2.2.2.7777 За  потребите на ЈП МЖ Инфраструктура        извршена е набавка на основни средства (машина набавка на основни средства (машина набавка на основни средства (машина набавка на основни средства (машина 
за чистење подови за жел.патничка станицаза чистење подови за жел.патничка станицаза чистење подови за жел.патничка станицаза чистење подови за жел.патничка станица        СкопјеСкопјеСкопјеСкопје во износ од 0,35 мил.ден. кои ќе се 
исплатат од сопствени средства. 
 

3. 3. 3. 3. Активирани инвестицииАктивирани инвестицииАктивирани инвестицииАктивирани инвестиции    
3.1 3.1 3.1 3.1  На крајот од  2018 год.  отворено е стојалиште Бистрица на пруга Велесстојалиште Бистрица на пруга Велесстојалиште Бистрица на пруга Велесстојалиште Бистрица на пруга Велес----БитолаБитолаБитолаБитола во износ од 
0,03 мил.ден. 
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11113333. . . . ФИНАНСИСКО ФИНАНСИСКО ФИНАНСИСКО ФИНАНСИСКО     РАБОТЕЊЕРАБОТЕЊЕРАБОТЕЊЕРАБОТЕЊЕ    
    

                                                                                                    Финансиски резултат 2018Финансиски резултат 2018Финансиски резултат 2018Финансиски резултат 2018    
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1.1.1.1.    Вкупни приходиВкупни приходиВкупни приходиВкупни приходи    
    

        920,73920,73920,73920,73    
милмилмилмил.ден..ден..ден..ден.    

2.2.2.2.    Вкупни расходиВкупни расходиВкупни расходиВкупни расходи    ----1296129612961296,,,,55556666    
мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    

3.3.3.3.    ЗагубаЗагубаЗагубаЗагуба        ----375,83375,83375,83375,83    
мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    

4444....    ЗагубаЗагубаЗагубаЗагуба----минус минус минус минус 
амортизацијаамортизацијаамортизацијаамортизација    

                    121,38121,38121,38121,38    
мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.    
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                                                                                                                                                13131313....    ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ                                                                                         (во(во(во(во    000 ден)000 ден)000 ден)000 ден) 

Р. Р. Р. Р. 
бројбројбројброј    

ОписОписОписОпис    
План   План   План   План   
2018            2018            2018            2018            

2017201720172017    2018201820182018    

Стр. Стр. Стр. Стр. 
Анализа  Анализа  Анализа  Анализа  

IV  IV  IV  IV  
квартал квартал квартал квартал 

2018201820182018    

        IV IV IV IV 
квартал квартал квартал квартал 

2018 / 2018 / 2018 / 2018 / 
План  План  План  План  
2018201820182018    

    IV IV IV IV 
кв.2018/     кв.2018/     кв.2018/     кв.2018/     

IV  IV  IV  IV  
кв.2017кв.2017кв.2017кв.2017    

1111    ВКУПНИ ПРИХОДИВКУПНИ ПРИХОДИВКУПНИ ПРИХОДИВКУПНИ ПРИХОДИ    1,119,7271,119,7271,119,7271,119,727    834,759834,759834,759834,759    920,734920,734920,734920,734    100.00100.00100.00100.00    82.2382.2382.2382.23    110.30110.30110.30110.30    

1.11.11.11.1    Приходи од надомест на користење на желПриходи од надомест на користење на желПриходи од надомест на користење на желПриходи од надомест на користење на жел. . . . 
инфраструктура инфраструктура инфраструктура инфраструктура     

504,700504,700504,700504,700    445,088445,088445,088445,088    467,159467,159467,159467,159    50.7450.7450.7450.74    92.5692.5692.5692.56    104.96104.96104.96104.96    

1.21.21.21.2    Други деловни приходиДруги деловни приходиДруги деловни приходиДруги деловни приходи    101,500101,500101,500101,500    66,25766,25766,25766,257    59,72859,72859,72859,728    6.496.496.496.49    58.8558.8558.8558.85    90.1590.1590.1590.15    

аааа    приходи од извршени услуги 56,500 25,416 22,981 2.50 40.6740.6740.6740.67    90.4290.4290.4290.42    

бббб    приходи од наемнини 25,000 22,665 22,443 2.44 89.7789.7789.7789.77    99.0299.0299.0299.02    

вввв    закупнина на оптички кабел 20,000 18,176 14,304 1.55 71.5271.5271.5271.52    78.7078.7078.7078.70    

1.31.31.31.3    ПРИХОДИ ОД БУЏЕТПРИХОДИ ОД БУЏЕТПРИХОДИ ОД БУЏЕТПРИХОДИ ОД БУЏЕТ    270,000270,000270,000270,000    219,713219,713219,713219,713    269,044269,044269,044269,044    29.2229.2229.2229.22    99.6599.6599.6599.65    122.45122.45122.45122.45    

1.3.1 ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ (за одржување на 
жел.инфраструктура) 

262,972 219,713 252,861 27.46 96.1696.1696.1696.16    115.09115.09115.09115.09    

1.3.2 ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ ПОВРАТОК НА ДДВ 7,028                       

1.3.3 ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ ,РЕЗ.ДЕЛОВИ И ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ ,РЕЗ.ДЕЛОВИ И ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ ,РЕЗ.ДЕЛОВИ И ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ ,РЕЗ.ДЕЛОВИ И 
УСЛУГА,НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  СРЕДСТВА ОД  УСЛУГА,НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  СРЕДСТВА ОД  УСЛУГА,НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  СРЕДСТВА ОД  УСЛУГА,НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  СРЕДСТВА ОД  
ТЕК    ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА    

    16,183                         

1.41.41.41.4    ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ  НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ  НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ  НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  ВГРАДЕН  МАТЕРИЈАЛ  НАБАВЕН ОД БУЏЕТСКИ  
СРЕДСТВА ОД  МИНАТИ ГОДИНИСРЕДСТВА ОД  МИНАТИ ГОДИНИСРЕДСТВА ОД  МИНАТИ ГОДИНИСРЕДСТВА ОД  МИНАТИ ГОДИНИ    

2,0002,0002,0002,000    399399399399    977977977977    0.110.110.110.11    48.8548.8548.8548.85    244.86244.86244.86244.86    

1.51.51.51.5    Приходи за ремонт на пруга Коридор 10Приходи за ремонт на пруга Коридор 10Приходи за ремонт на пруга Коридор 10Приходи за ремонт на пруга Коридор 10    216,240216,240216,240216,240    19,30319,30319,30319,303    60,78060,78060,78060,780    6.606.606.606.60            314.87314.87314.87314.87    

1.61.61.61.6    Приходи од Грант ЕБОР (консулт. услуги)Приходи од Грант ЕБОР (консулт. услуги)Приходи од Грант ЕБОР (консулт. услуги)Приходи од Грант ЕБОР (консулт. услуги)    2,2872,2872,2872,287    3,7583,7583,7583,758    0000                            

1.71.71.71.7    Останати деловни приходиОстанати деловни приходиОстанати деловни приходиОстанати деловни приходи    8,0008,0008,0008,000    51,40551,40551,40551,405    43,87443,87443,87443,874    4.774.774.774.77    548.43548.43548.43548.43    85.3585.3585.3585.35    

1.81.81.81.8    Финансиски приходи (камати,курсни р.)Финансиски приходи (камати,курсни р.)Финансиски приходи (камати,курсни р.)Финансиски приходи (камати,курсни р.)    15,00015,00015,00015,000    28,83628,83628,83628,836    19,17219,17219,17219,172    2.082.082.082.08    127.81127.81127.81127.81    66.4966.4966.4966.49    

2222    ВКУПНИ РАСХОДИВКУПНИ РАСХОДИВКУПНИ РАСХОДИВКУПНИ РАСХОДИ    1,604,0031,604,0031,604,0031,604,003    1,278,6161,278,6161,278,6161,278,616    1,296,5621,296,5621,296,5621,296,562    100.00100.00100.00100.00    80.8380.8380.8380.83    101.40101.40101.40101.40    

2.1.12.1.12.1.12.1.1    Трошоци за материјали и резервни деловиТрошоци за материјали и резервни деловиТрошоци за материјали и резервни деловиТрошоци за материјали и резервни делови    131,959131,959131,959131,959    65,68065,68065,68065,680    77,56477,56477,56477,564    5.985.985.985.98    58.7858.7858.7858.78    118.09118.09118.09118.09    

2.22.22.22.2    Трошоци за енергијаТрошоци за енергијаТрошоци за енергијаТрошоци за енергија    65,00065,00065,00065,000    50,15750,15750,15750,157    48,43648,43648,43648,436    3.743.743.743.74    74.5274.5274.5274.52    96.5796.5796.5796.57    

2.32.32.32.3    Услуги за тековно и инвестиционо одржувањеУслуги за тековно и инвестиционо одржувањеУслуги за тековно и инвестиционо одржувањеУслуги за тековно и инвестиционо одржување    78,60078,60078,60078,600    38,53338,53338,53338,533    73,45773,45773,45773,457    5.675.675.675.67    93.4693.4693.4693.46    190.63190.63190.63190.63    

2.42.42.42.4    Услуги од другиУслуги од другиУслуги од другиУслуги од други    42,00042,00042,00042,000    27,83527,83527,83527,835    23,60523,60523,60523,605    1.821.821.821.82    56.2056.2056.2056.20    84.8084.8084.8084.80    

2.52.52.52.5    Консултантски услуги грант ЕБОРКонсултантски услуги грант ЕБОРКонсултантски услуги грант ЕБОРКонсултантски услуги грант ЕБОР            3,7583,7583,7583,758    0000                            

2.62.62.62.6    Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10    216,240216,240216,240216,240    19,40519,40519,40519,405    60,78060,78060,78060,780    4.694.694.694.69    28.1128.1128.1128.11    313.22313.22313.22313.22    

2.6.1.  Ремонт на делници  на Коридор 10 216,240 19,405 60,780 4.694.694.694.69    28.1128.1128.1128.11    313.22313.22313.22313.22    

2.72.72.72.7    Трошоци за вработениТрошоци за вработениТрошоци за вработениТрошоци за вработени    522,534522,534522,534522,534    502,886502,886502,886502,886    465,594465,594465,594465,594    35.9135.9135.9135.91    89.1089.1089.1089.10    92.5892.5892.5892.58    

2.7.1 Бруто плати 511,534 489,153 451,607 34.8334.8334.8334.83    88.2888.2888.2888.28    92.3292.3292.3292.32    

2.7.2 Надоместоци  на вработени 7,000 5,146 5,413 0.420.420.420.42    77.3377.3377.3377.33    105.19105.19105.19105.19    

2.7.3 Останати трошоци за вработени 4,000 8,587 8,574 0.660.660.660.66    214.35214.35214.35214.35    99.8599.8599.8599.85    

2.82.82.82.8    Такси и членарини Такси и членарини Такси и членарини Такси и членарини     6,5006,5006,5006,500    4,7504,7504,7504,750    4,9094,9094,9094,909    0.380.380.380.38    75.5275.5275.5275.52    103.35103.35103.35103.35    
2.92.92.92.9    Нематеријални трошоциНематеријални трошоциНематеријални трошоциНематеријални трошоци    18,17018,17018,17018,170    16,78116,78116,78116,781    13,62913,62913,62913,629    1.051.051.051.05    75.0175.0175.0175.01    81.2281.2281.2281.22    

2.102.102.102.10    ДрДрДрДруги нередовни трошоциуги нередовни трошоциуги нередовни трошоциуги нередовни трошоци (вонр.расходи,штети)    2,0002,0002,0002,000    30,23430,23430,23430,234    17,84017,84017,84017,840    1.381.381.381.38    892.00892.00892.00892.00    59.0159.0159.0159.01    

2.112.112.112.11    АмортизацијаАмортизацијаАмортизацијаАмортизација    515,000515,000515,000515,000    506,966506,966506,966506,966    497,208497,208497,208497,208    38.3538.3538.3538.35    96.5596.5596.5596.55    98.0898.0898.0898.08    

2.122.122.122.12    Расходи на финансирање Расходи на финансирање Расходи на финансирање Расходи на финансирање ––––    камати и курсни камати и курсни камати и курсни камати и курсни 
разликиразликиразликиразлики    

6,0006,0006,0006,000    11,63111,63111,63111,631    13,54013,54013,54013,540    1.041.041.041.04    225.67225.67225.67225.67    116.41116.41116.41116.41    

3333    ЗАГУБАЗАГУБАЗАГУБАЗАГУБА    ----484,276484,276484,276484,276    ----443,857443,857443,857443,857    ----375,828375,828375,828375,828        77.6177.6177.6177.61    84.6784.6784.6784.67    

3.13.13.13.1    Данок на добивка ( непризнати расходи)Данок на добивка ( непризнати расходи)Данок на добивка ( непризнати расходи)Данок на добивка ( непризнати расходи)                                                    

3.23.23.23.2    Загуба по оданочувањеЗагуба по оданочувањеЗагуба по оданочувањеЗагуба по оданочување                                                    

3.33.33.33.3    ЗАГУБА/ДОБИВКА (со исклучен трошок за ЗАГУБА/ДОБИВКА (со исклучен трошок за ЗАГУБА/ДОБИВКА (со исклучен трошок за ЗАГУБА/ДОБИВКА (со исклучен трошок за 
амортизација)амортизација)амортизација)амортизација)    

30,72430,72430,72430,724    63,10963,10963,10963,109    121,380121,380121,380121,380    9.369.369.369.36    395.07395.07395.07395.07    192.33192.33192.33192.33    
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1.Во текот на 2011.Во текот на 2011.Во текот на 2011.Во текот на 2018888    година оствгодина оствгодина оствгодина остварени се вкупни приходи во износ од арени се вкупни приходи во износ од арени се вкупни приходи во износ од арени се вкупни приходи во износ од 920,73920,73920,73920,73    мил.мил.мил.мил.ден и ден и ден и ден и 
истите се пистите се пистите се пистите се пooooголеми големи големи големи         за за за за 10101010,3,3,3,3    % % % % во однос на 2017 година.во однос на 2017 година.во однос на 2017 година.во однос на 2017 година.    РРРРеализирани се еализирани се еализирани се еализирани се 82,2382,2382,2382,23    % од % од % од % од 
планиранитепланиранитепланиранитепланираните    вкупни приходивкупни приходивкупни приходивкупни приходи....    Зголемувањето се  должи на зголемениот интензитет на  
реализација на   градежните  работи за Ремонтот на пругата  Ногаевци-Неготино  како 
дел од проектот за Ремонт на Коридор 10  со средства обезбедени од Државата преку 
кредит од ЕБОР,  зголемениот  обем на сообраќај во патничкиот сообраќај и зголемените 
средства добиени од Буџетот на Р.Северна Македонија....        
    
Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура  Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура  Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура  Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура  учествува во 
вкупниот приход со 50,7 %, истиот изнесува 467 мил.ден. и е за 4,96 % повеќе  во однос на 
минатогодишниот период поради зголемениот обем во патничкиот сообраќај.  

    
Другите деловни приходиДругите деловни приходиДругите деловни приходиДругите деловни приходи во износ 59,73 мил.ден. учествуваат со 6,5 % во вкупните 
приходи, и се намалени за 9,8% во однос на минатогодишното. Намалувањето  се должи  
на  намалените приходи од извршени услуги за одржување на  индустриски колосеци и  
други колосеци и тоа за 9,6%  и намалениот приход од издавање на оптичкиот кабел за 
21,3% (поради градба на сопствени мрежи на одделни коминтенти).Кај  приходите од  
користење на мултимодалниот терминал  има зголемување за 7,5%.  
Во структурата на    овие    приходи влегуваат:  
а)а)а)а) приходи од извршени услуги  ....................................................................................22,98 мил..ден. 
 - приходи од одржување на инд.колосеци и други услуги ..............................6,92   мил.ден.                                                                                                                        
-  приходи од рефактурирање  на  режиски  трошоци  за објекти  дадени под   
закуп..................................................................................................................................................6,34 мил.ден. 
-  приходи од услуги во мултимодален терминал  ….............................................9,72 мил.ден. 
б)б)б)б) приходи од наемнини......................................................................................................22,44 мил.ден. 
вввв)))) приходи од закуп на оптички кабел........................................................................14,30 мил.ден. 
 
За 201За 201За 201За 2018888    година  во Буџетот на Р.Македонија година  во Буџетот на Р.Македонија година  во Буџетот на Р.Македонија година  во Буџетот на Р.Македонија за финансирање на постојната  за финансирање на постојната  за финансирање на постојната  за финансирање на постојната  
железничката инфраструктура железничката инфраструктура железничката инфраструктура железничката инфраструктура обезбедени се средства во износ од 292 милиони 
денари , средства кои се помалку од законскиот минимум( најмалку 0.3 % од 
планираните даночните приходи, во централниот буџет на Р.Македонија, член 118 од 
Закон за железнички систем)  
 
 
 
 
 

МИНИМИНИМИНИМИНИМАЛЕН ПАКЕТМАЛЕН ПАКЕТМАЛЕН ПАКЕТМАЛЕН ПАКЕТ    

Вкупно      Вкупно      Вкупно      Вкупно      
минминминмин. . . . 

пакетпакетпакетпакет    

ДРУГИ УСЛУГИДРУГИ УСЛУГИДРУГИ УСЛУГИДРУГИ УСЛУГИ    
Неискористени,  а доделени Неискористени,  а доделени Неискористени,  а доделени Неискористени,  а доделени 

капацитетикапацитетикапацитетикапацитети    Вкупно      Вкупно      Вкупно      Вкупно      
др.услуги  и др.услуги  и др.услуги  и др.услуги  и 
неискористеннеискористеннеискористеннеискористен
и  а доделени и  а доделени и  а доделени и  а доделени 
капацитетикапацитетикапацитетикапацитети    

Се Се Се Се 
вкупно      вкупно      вкупно      вкупно      

пристаппристаппристаппристап    
Патнички Патнички Патнички Патнички 
сообраќајсообраќајсообраќајсообраќај    

Товарен Товарен Товарен Товарен 
сообраќајсообраќајсообраќајсообраќај    

ЛокЛокЛокЛок. . . . 
сообраќајсообраќајсообраќајсообраќај    

Услужни Услужни Услужни Услужни 
објектиобјектиобјектиобјекти    

ПомоПомоПомоПомо
шни шни шни шни 

услугиуслугиуслугиуслуги    

ДополниДополниДополниДополни
телни телни телни телни 
услугиуслугиуслугиуслуги    

НеискористеНеискористеНеискористеНеискористе
ни трасини трасини трасини траси    

Резервација Резервација Резервација Резервација 
на трасина трасина трасина траси    

248.33 113.28 5.80 367.41367.41367.41367.41    36.78 6.79 22.76 14.88 18.54 99.7599.7599.7599.75    467.16467.16467.16467.16    
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ЈП МЖ Инфраструктура преку Годишната програма за финансирање на железничката 
инфраструктура достави барања во износ од 291.864.503 денари кои се целосно 
реализирани и исплатени од Буџетот на Република Македонија (Прилог). 
Приходот од буџет Приходот од буџет Приходот од буџет Приходот од буџет се реализира согласно Годишната програма за финансирање на 
железничката инфраструктура. Од приходот 252,9 мил.ден. се приходи од буџет за 
одржување на  железничката инфраструктура , а  16,2 мил.ден.  се приходи за вграден 
материјал набавен од буџетски средства од тековната година.(средство за уништување 
на вегетација и резервни делови за механизација). 
 Останатите  средства во износ од 22,8 милиони денари  реализирани од Годишната 
програма за 2018 година и тоа дел од средството за уништување на вегетацијата во износ 
од 2,1 мил денари , набавените шини во износ од 14,7 мил.денари  и набавените 
електронски картички во износ од 6 милиони денари   се на залиха и ќе бидат 
потрошени во наредната година. 
Во 2018 година  остварен е приход во износ од 0,98 мил.ден за вграден  материјал  
набавен од буџетски средства од минати години (колосечен прибор, термит и оптички 
кабел).  
Во текот на 2018 година  продолжија градежните работи за Ремонт наРемонт наРемонт наРемонт на пругата  пругата  пругата  пругата  
НогаевциНогаевциНогаевциНогаевци----Неготино  Неготино  Неготино  Неготино  како дел од проектот за Ремонт на Коридор 10  со средства 
обезбедени од Државата преку кредит од ЕБОР. 
Во  текот на  2019 година се очекува и завршување на Ремонтот на последната делница 
Ногаевци-Неготино  како дел од проектот за Ремонт на Коридор 10  со што ќе се 
реализира  целосна рехабилитација на пругата  долж Коридорот 10 . 
Останати приходиОстанати приходиОстанати приходиОстанати приходи во износ од 43,9 мил.ден. од кои  најголем дел  41,4 мил.ден се 
приходи кои според МСС стандардите за делот на годишна амортизација на 
активираните основни средства добиени како Грант или од буџетски средства се 
пресметува соодветно и приход за истите. Остатокот се  приходи од наплатени 
отпишани побарувања, вишоци, приходи од придобиени расходувани средства, 
наплатени штети, судски такси и други. 
Приходите  од финансирањеПриходите  од финансирањеПриходите  од финансирањеПриходите  од финансирање   во износ од 19,17 милиони денари се намалени од 
причина што во минатата година имаше приход од повраток од повеќе уплатени 
средства од Еурофима со што се изврши  прераспределба  на средствата и се зголеми 
нашето учеството во финансиската институција . Остатокот се приходи од затезни 
камати. 
 
2.2.2.2.Во своето работење  ЈП.МЖ.ЈП.МЖ.ЈП.МЖ.ЈП.МЖ.----ИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктураИнфраструктура     во 2018 год. напрнапрнапрнаправи вкупни расходи ави вкупни расходи ави вкупни расходи ави вкупни расходи 
во износ во износ во износ во износ од од од од 1296,561296,561296,561296,56    мил.ден. кои во однос на минатата година се мил.ден. кои во однос на минатата година се мил.ден. кои во однос на минатата година се мил.ден. кои во однос на минатата година се зголеменизголеменизголеменизголемени    за за за за 1,41,41,41,4    %%%%    
во најголем дел заради зголемените градежни активности за ремонт на пругата 
Ногаевци-Неготино.  Реализацијата на расходите во однос на планираните за оваа  
година  изнесува  80,83%. 
ВкупВкупВкупВкупните ните ните ните     трошоци за материјали и резервни делови во износ од трошоци за материјали и резервни делови во износ од трошоци за материјали и резервни делови во износ од трошоци за материјали и резервни делови во износ од     77,5677,5677,5677,56    мил.ден. мил.ден. мил.ден. мил.ден. се 
зголемени  за 18 % во однос на минатата година , а во себе вклучуваат трошоци за  
потрошен  материјал  за редовно одржување на пругите ( прагови, свртици , колосечен 
прибор, толчаник) и материјал за одржување на ЕТП постројки и набавени резервни 
делови за градежната механизација.  Дел од потрошениот материјал за одржување на 
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железничката инфраструктура  во оваа година  е од обезбедени  буџетски средства. 
Согласно член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа во текот на 2018 година 
на вработените им се поделени средства за ХТЗ.                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((мил.ден)мил.ден)мил.ден)мил.ден)    
РРРР.   .   .   .   

БројБројБројБрој    
материјалматеријалматеријалматеријалииии    2012012012017777    2012012012018888    

1111    шини 29 99 
2222    прагови 11015 14947 
3333    толчаник 7210 6740 
4444    Свртици и колосечен прибор 13580 7408 
5555    канцелариски материјал 1579 2043 
6666    материјал за одржување на етп  постројки 5983 4086 
7777    резервни делови 5583 22102 
8888    Отпис  на зашт.средства и с.инвентар 11304 10095 
9999    * останато 9397 9021 
  ВКУПНО:ВКУПНО:ВКУПНО:ВКУПНО:    65,68065,68065,68065,680    77564775647756477564    

 
    *Потрошено мазиво  и друг  материјал потребен за одржување на  градежна механизација. 
 

Трошоците за енеТрошоците за енеТрошоците за енеТрошоците за енергијаргијаргијаргија се во износ од 48,44 мил. денари и се намалени во однос на 
минатата година  за 3,4  %  .Во структурата овие трошоци вклучуваат:  
-трошоци за електрична енергија 36,67мил.ден 
-трошоци за гориво за шински возила и градежни машини 5,28 мил.ден. 
-трошоци за нафта за ситна механизација и товарни возила 3,83 мил.ден. 
-трошоци за гориво за други намени 1,63мил.ден.  
-трошоци за топлотна енергија  1,03мил.ден. 
 
Услуги  за тековно Услуги  за тековно Услуги  за тековно Услуги  за тековно     и инвестиционо  и инвестиционо  и инвестиционо  и инвестиционо  одржување одржување одржување одржување се     во износ од 73,46 мил.ден.   Во 
текот на 2018 година беше извршена Ревизија и инвестиционо одржување на крупна 
механизација и дрезини,. а во согласност со  одредбите на Законот за сигурност во 
железничкиот сообраќај  и  можните санкции од Управата за сигурност во 
железничкиот сообраќај доколку истата ревизија не се реализира, санација на 
водоводната мрежа на ст.Трубарево и санација на бетонскиот мост на пругата помеѓу 
станица Градско и станица Кукуричани со средства обезбедени од Буџетот на Р.С.М. Во 
текот на 2018 година  исто така беше извршено и редовно сервисирање на  шинско-патни 
возила, редовно одржување на ИП телефонија и ИТ мрежа, СТС телекоманда 
,одржување на напојни станици, мултиплекс уреди и видеонадзор . 
 
Услугите од другиУслугите од другиУслугите од другиУслугите од други во 2018 год  се во износ од 23,6 мил.ден.  и истите се  намалени за 
15,2% во однос на минатата година. 
Во структурата овие трошоци вклучуваат: 
- транспортни услуги  0,1 мил.ден.  
- ПТТ услуги во износ од 2,66 мил.ден. 
- потрошена вода, комунални услуги 15,4 мил.ден. 
-наем на опрема ( изнајмување на резервна оптичка линија) 3,03 мил.ден. 
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-другите услуги ( трошоци за ПП заштита, регистрација на возила, ГПС уред во друмски 
возила, изработка на геодетски елаборати, одржување хигиена, и др). се во износ 1,2 
мил.ден. 
----Трошоците за вработени сеТрошоците за вработени сеТрошоците за вработени сеТрошоците за вработени се  465,59 мил.ден. учествуваат со  36 % во вкупните расходи  а 
во структурата овие трошоци вклучуваат: 
----Трошоци за плата на вработените изнесуваат 451,61 мил.ден. и се намалени за 7,7 %  
-    Надоместоци на вработени    изнесуваат 5,41 мил.ден. се зголемени  за 5,2% и во себе 
вклучуваат: дневници за службен пат во странство кои се намалени за 13%и трошоци за  
теренски надомест на вработените кои работат  на одржување на пруги и постројки на 
целата  територија на Р.Македонија . 
-Останати трошоци за вработени изнесуваат 8,57 мил.ден.,  и во себе вклучуваат  
трошоци за отпремнини за вработените кои заминуваат по основ на технолошки вишок 
и пензија, помош на семејства во случај на смрт на вработен по член 15 од законот за 
извршување на буџет за 2018г.  
Такси и членарини   Такси и членарини   Такси и членарини   Такси и членарини   се    во износ од 4,91 мил.ден. и се зголемени во однос на лани за 3,35% 
Во структурата овие трошоци вклучуваат: 
- годишна такса за Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги во износ од 
1,71 мил.ден 
-членарини на здруженија(УИЦ,ЦЕР,РНЕ) 2,51 мил.ден. 
-комунална такса 0,48 мил.ден. 
-такса АЕК 0,21 мил.ден. 
Нематеријални трошоциНематеријални трошоциНематеријални трошоциНематеријални трошоци изнесуваат 13,63 мил.ден. се намалени за 18,8%и истите вклучуваат: 
- трошоци за осигурување од дејност 0,87 мил.ден. кое е неопходно за добивање на дозвола за 
управување со инфраструктурата 
-трошоците за здравствени услуги и прегледи 0,75 мил.ден.(согласно Законот за безбедност и 
здравје како резултат на изготвената проценка на ризик) намалени за 6,7% 
-судско административни трошоци во износ од  1,8 мил.ден. 
-трошоци за репрезентација и стручни списанија 1,24мил.ден намалени за 34,6 % 
-правни адвокатски и нотарски услуги и трошоци за извршител 0,8мил.ден намалени за 
23,6% 
-банкарски услуги 1,3 мил.ден. намалени за  7,65 %  
-трошоци за управен и надзорен одбор  1,05 мил.ден. зголемени  за 18,5 % (во тековната година  
имаше полн состав на  бројот  на членови на Управениот одбор и од 1.11.2018 година се 
зголеми  надоместокот за членовите на Управниот и Надзорниот одбор и тоа  надоместокот 
за претседател на УО и НО  од 10000 на  12000ден. за заменик претседател од 9000 на 11000 
ден. и за членовите  од 8000 на 10000ден.) 
-допринос за вода, надомест за јавни патишта 1,75 мил.ден намалени за  10,9  % 
-премии за осигурување  0,67 мил.ден. 
-трошоци  за интелектуални услуги , авторски надоместоци, 1,61 мил.ден.намалени за 
12% 
- трошоци за симпозиуми и семинари,  0,12 мил.ден.  
-други  нематеријални трошоци 1,67 мил.ден (објава на огласи, данок на имот, вештачења и 
други  неспомнати трошоци)  
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Други нередовни трошоци Други нередовни трошоци Други нередовни трошоци Други нередовни трошоци во износ од 17,84 мил.ден. се намалени за 41 % , а во својата 
структура  вклучуваат:  резервирање на  трошоци според МСС во износ од 13.79 мил.ден. 
кои се резервираат на крајот на годината, а вклучуваат: резервирање на средства за  
планирани отпремнини за вработени (1,33 мил.ден)и  резервирања на средства за  
трошоци за судски предмети во износ од 12,46  Останатите се  вредносно усогласување на 
побарувања согласно сметководствените  политики,  отпис по попис, трошоци за 
присилна наплата, кусоци утврдени со попис, надомест на штети, и други. 
АмортизацијатаАмортизацијатаАмортизацијатаАмортизацијата која се пресметува по корисен век на употреба на основните средства 
изнесува 497,21 ден.  и зафаќа 38,35 % од вкупните трошоци . 
Расходите на финансирање Расходите на финансирање Расходите на финансирање Расходите на финансирање се    во износ од 13,54 мил.ден. од кои. Во структурата овие 
расходи вклучуваат  камати по основ на земени кредити кон  Светска банка  , камати  по 
основ на ненавремено платен ддв и придонеси од плата  и  негативни курсни разлики. 
 
Крајниот  финансиски резултат  од работењето  во  2018 год. е  загуба и изнесува         -
375,83денари која е намалена за 15,4% 
 
 
 

                                                                                                                        Финансиски резултат                         Финансиски резултат                         Финансиски резултат                         Финансиски резултат                                             
                         (во мил.ден.) 

Вкупни приходи     ++++  920,73 
Вкупни трошоци     ----    1296,56 
ЗагубаЗагубаЗагубаЗагуба        ----375,83375,83375,83375,83    
Амортизација (непарични средства)     + + + +  497,21 
ДобивкаДобивкаДобивкаДобивка        со исклучен трошоксо исклучен трошоксо исклучен трошоксо исклучен трошок    за  амортизацијаза  амортизацијаза  амортизацијаза  амортизација        ++++    121,38121,38121,38121,38    
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Најголемо влијание на загубата има :Најголемо влијание на загубата има :Најголемо влијание на загубата има :Најголемо влијание на загубата има :    
----АмортизацијатаАмортизацијатаАмортизацијатаАмортизацијата која како расход е основна причина која генерира загуби во 
претпријатието,  а не се вкалкулира во Тарифата за пресметка на надоместокот за 
пристап кон инфраструктурата,  бидејќи не може да ја прифати транспортниот пазар , а 
за покривање на тој расход не се обезбедуваат ниту средства од Буџетот на Р. 
Македонија. Доколку го исклучиме нејзиното влијание би се добил позитивен 
финансиски резултат од  +121,38 милиони денари. 
 
Согласно законските одредби т.е. член 118 од Законот за железнички систем ,средствата 
за финансирање на постојната железничка инфраструктура се обезбедуваат покрај од 
други извори и од Буџетот на Р.Македонија и тоа во износ од најмалку 0.3 % од 
планираните даночните приходи, во централниот буџет на Р.Македонија, а согласно  
Годишната програма за финансирање во железничка инфраструктура за 2018 година  во 
Буџетот на Р.Македонија за финансирање на постојната  железничката инфраструктура 
обезбедени се 292 милиони денари. 
Согласно членот 484 од Законот за трговски друштва покривањето на загубата се врши 
од акумулираната добивка (ЈП.МЖ. Инфраструктура нема) од задолжителна општа 
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резерва  или посебна резерва за покривање на загуба.  ЈП.МЖ. Инфраструктура  не 
издвојува бидејќи не остварува добивка-согласно член 485 од ЗТД или на  товар на 
основната главнина со нејзино намалување. 
ЈП МЖ Инфраструктура поднесе до  Управниот одбор на  претпријатието предлог 
одлука за покривање на загубата на товар на основната главнина заедно со 
донесувањето на Одлука за усвојување на годишната  сметка за 2018  год.  Управниот 
одбор на  претпријатието  донесе заклучок загубата од тековната година да се пренесе 
во акумулирана загуба во наредната година. 
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14141414. Ненаплатени  побарувања и . Ненаплатени  побарувања и . Ненаплатени  побарувања и . Ненаплатени  побарувања и неизмирени обврски на 31.12.201неизмирени обврски на 31.12.201неизмирени обврски на 31.12.201неизмирени обврски на 31.12.2018888    год.год.год.год.    

Ред. Ред. Ред. Ред. 
Бр.Бр.Бр.Бр.    

О п  и сО п  и сО п  и сО п  и с    31.12.201731.12.201731.12.201731.12.2017    31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018    

СтруктуСтруктуСтруктуСтрукту
рна рна рна рна 

анализа   анализа   анализа   анализа   
2018201820182018    

31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018
/ / / / 

31.12.201731.12.201731.12.201731.12.2017    

1111    Вкупни неизмирени обврски (во 000 ден)Вкупни неизмирени обврски (во 000 ден)Вкупни неизмирени обврски (во 000 ден)Вкупни неизмирени обврски (во 000 ден)    1,372,2401,372,2401,372,2401,372,240    1,673,1,673,1,673,1,673,391391391391    100.00100.00100.00100.00    121.95121.95121.95121.95    
1.11.11.11.1    Обврски спрема добавувачитеОбврски спрема добавувачитеОбврски спрема добавувачитеОбврски спрема добавувачите    235,633235,633235,633235,633    182,452182,452182,452182,452    10.9010.9010.9010.90    77.4377.4377.4377.43    

1.1.1 Обврски спрема добавувачите во земјата 20,444 53,652 3.21 262.43262.43262.43262.43    
1.1.2 Обврски спрема добавувачите во странство 796 0 0.00 0.000.000.000.00    

1.1.3 Обврски спрема добавувачи за ремонт на пруга 
Ногаевци -Неготино 

3,821 13,373 0.80 349.99349.99349.99349.99    

1.1.4 Oбврски за изградба на пруга Куманово- 
Белјаковци  

193,959 112,734 6.74 58.1258.1258.1258.12    

1.1.5 Oбврски за рехабил. на пруга Куманово -Деве 
Баир(стари обврски) 

2,693 2,693 0.16 100.00100.00100.00100.00    

1.1.6 Обврски спрема добавувачите за пруга Кичево-
Албанија 

13,920 0 0.00 0.000.000.000.00    

1.21.21.21.2    Долгорочни обврски кон добавувачитеДолгорочни обврски кон добавувачитеДолгорочни обврски кон добавувачитеДолгорочни обврски кон добавувачите    0000    0000    0.000.000.000.00            
1.31.31.31.3    Обврски за кредитиОбврски за кредитиОбврски за кредитиОбврски за кредити    1,006,8041,006,8041,006,8041,006,804    1,368,8541,368,8541,368,8541,368,854    81.8081.8081.8081.80    135.96135.96135.96135.96    

1.3.1 Обврски за стасани а неплатени кредити 
(кредити платени од државата) 

250,904 409,962 24.50 163.39163.39163.39163.39    

1.3.2 Обврски за недоспеани девизни кредити за 
основни средства 

755,900 958,892 57.30 126.85126.85126.85126.85    

1.41.41.41.4    Обврски за даноциОбврски за даноциОбврски за даноциОбврски за даноци    56,94956,94956,94956,949    44,29544,29544,29544,295    2.652.652.652.65    77.7877.7877.7877.78    
1.4.1 Обврски за ДДВ 56,949 44,295 2.65 77.7877.7877.7877.78    
1.51.51.51.5    Други обврски од деловно работењеДруги обврски од деловно работењеДруги обврски од деловно работењеДруги обврски од деловно работење    72,85472,85472,85472,854    77,7977,7977,7977,790000    4.654.654.654.65    106.78106.78106.78106.78    
2222    Вкупно неплатени побарувања (во 000 ден)Вкупно неплатени побарувања (во 000 ден)Вкупно неплатени побарувања (во 000 ден)Вкупно неплатени побарувања (во 000 ден)    148,664148,664148,664148,664    180,084180,084180,084180,084    100.00100.00100.00100.00    121.13121.13121.13121.13    

2.1 Побарувањa и камати  од Транспорт АД-Скопје 111,538 148,962 82.72 133.55133.55133.55133.55    

2.2 Други побарувања од купувачи 27,299 18,730 10.40 68.6168.6168.6168.61    
2.3 Останати поб.од купувачи (поб за прагови 

Карпош и др.побарувања) 
9,827 12,392 6.88 126.10126.10126.10126.10    

3333    Состојба на денарски и девизни жиро с/киСостојба на денарски и девизни жиро с/киСостојба на денарски и девизни жиро с/киСостојба на денарски и девизни жиро с/ки    6,2326,2326,2326,232    6,5846,5846,5846,584    100.00100.00100.00100.00    105.65105.65105.65105.65    
3.1 Состојба на жиро с/ка во (000)ден. 3,192 5,930 90.07 185.78185.78185.78185.78    
3.2 Буџетска сметка   0 0.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!    
3.3 Состојба на наменска девизна жиро с/ка 2,873 511 7.76 17.7917.7917.7917.79    
3.4 Останати благајни 167 143 2.17 85.6385.6385.6385.63    
4444    Вкупен број на вработени лицаВкупен број на вработени лицаВкупен број на вработени лицаВкупен број на вработени лица    1,0551,0551,0551,055    989989989989    100.00100.00100.00100.00    93.7493.7493.7493.74    
5555    Износ на просечна исплатена нето платаИзнос на просечна исплатена нето платаИзнос на просечна исплатена нето платаИзнос на просечна исплатена нето плата    24,94424,94424,94424,944    24,89624,89624,89624,896    100.00100.00100.00100.00    99.8199.8199.8199.81    

6666    Аванси за пруга КумановоАванси за пруга КумановоАванси за пруга КумановоАванси за пруга Куманово----БељаковциБељаковциБељаковциБељаковци    22,422,422,422,454545454    0000    100.00100.00100.00100.00    0.000.000.000.00    
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1.1.1.1.На крајот од  201На крајот од  201На крајот од  201На крајот од  2018888    год. неизмиргод. неизмиргод. неизмиргод. неизмирените обврски изнесуваат 1673,4ените обврски изнесуваат 1673,4ените обврски изнесуваат 1673,4ените обврски изнесуваат 1673,4мил.ден.мил.ден.мил.ден.мил.ден.  и се 
зголемени за 22% во однос на лани  поради  зголемување  на обврските    по недоспеани 
девизни кредити кои заклучно со 31.12.2018 год. изнесуваат 958,89  мил.ден. од кои 
808,2мил.ден се обврски по однос на договорот за Подзаем меѓу ЈП МЖИ, МФ и МТВ. 
Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската Банка за обнова и развој  по Договорот за 
заем за проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор 
8, фаза 1-делница Куманово-Бељаковце.( Сл.весник 10/15 од 22.01.2015г.)  Р.Македонија ги 
препозајмува средствата од овој заем во износ од 46,4 мил.евра на ЈП МЖИ за што се 
склучи договор за Подзаем меѓу ЈП МЖИ,  МФ и МТВ  на 30.04.2015 год. за проектот 
„Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор 8, фаза 1-делница 
Куманово-Бељаковце.        
Од вкупните обврски доспеаниОд вкупните обврски доспеаниОд вкупните обврски доспеаниОд вкупните обврски доспеани,,,,    а неизмирени на ден 31.12.201а неизмирени на ден 31.12.201а неизмирени на ден 31.12.201а неизмирени на ден 31.12.2018888    год. год. год. год. изнесувааизнесувааизнесувааизнесуваат т т т 
461,9461,9461,9461,9мил. ден. мил. ден. мил. ден. мил. ден. и тоа :  
-409,9 мил.ден. доспеани обврски по кредити,   
-44,3 мил.ден. обврски за ДДВ, 
- 1 мил.ден. обврски кон добавувачи за ревизија на тех.док. 
-2,7 мил.ден. се стари обврски кон добавувачи за пругата Белјаковци -Дева баир,  и  
-4 мил.ден останати обврски кон добавувачи во земјата  
Недоспеаните обврски изнесуваат 1.211,5 мил.денНедоспеаните обврски изнесуваат 1.211,5 мил.денНедоспеаните обврски изнесуваат 1.211,5 мил.денНедоспеаните обврски изнесуваат 1.211,5 мил.ден. од кои: 
----958,9 мил.ден. обврски по недоспеани девизни кредити . 
- 174,8мил.ден. се недоспеани обврски кон добавувачи и тоа: 

-108,8 мил.ден. обврски за задржани пари кон добавувачи за изградба на пруга 
Куманово-Бељаковци  и   2,9 мил.ден. обврски за надзор на пруга - средства 
обезбедени од заем ЕБОР  ,  
- обврски во износ од 13,4 мил.ден. од кои 6,5 мил.ден. обврски по времена 
ситуација кон добавувачи за услуги за Ремонт на пруга на Кор.10 и 6,9 мил.ден. 
обрски за задржани пари кон добавувачи за услуги за Ремонт на пруга на Кор.10 
(средства кои ги има обезбедено  Државата преку кредит од ЕБОР). 
- 49,7мил.ден. обврски кон добавувачи од редовно работење, 

- 36,5 мил.ден обврски спрема вработените (неисплатена плата за месец декември), 
----    40,8 мил.ден. . . . резервирања на трошоци за отпремнини на вработени и резервирања       
за судски пресуди согласно МСС  
-  0,1 мил.ден обврски за надомест за членови на У.О и Н.О. за месец декември. 
- 0,4мил.ден.,    обврски спрема вработените (обврски за надоместоци )  
1.1 Вкупните обврски кон добавувачите 1.1 Вкупните обврски кон добавувачите 1.1 Вкупните обврски кон добавувачите 1.1 Вкупните обврски кон добавувачите  заклучно со 31.12.2018 год. изнесуваат 
182,45мил.ден.  и истите се намалени  за 22,57% во однос на истиот период од минатата 
година. 
1.1.11.1.11.1.11.1.1    Неизмирените обврски спрема  добавувачите во земјатаНеизмирените обврски спрема  добавувачите во земјатаНеизмирените обврски спрема  добавувачите во земјатаНеизмирените обврски спрема  добавувачите во земјата  заклучно  со 31.12.2018 
изнесуваат  53,65 мил. ден.  и се зголемени за 162,4% во однос на минатата година.    
1.1.3  Обврските  кон добавувачи за Ремонт на пруга на Коридор 10,1.1.3  Обврските  кон добавувачи за Ремонт на пруга на Коридор 10,1.1.3  Обврските  кон добавувачи за Ремонт на пруга на Коридор 10,1.1.3  Обврските  кон добавувачи за Ремонт на пруга на Коридор 10,    се во износ 13,3 
мил.ден. од кои 6,5мил.ден. се обврски по времена ситуација и 6,8 мил.ден.се обрски за 
задржани пари кон добавувачи за услуги за Ремонт на пруга на Кор.10 (средства кои ги 
има обезбедено  Државата преку кредит од ЕБОР). 
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1.1.1.1.1.1.1.1.4444    Обврските кон добавувачи за рехабилитОбврските кон добавувачи за рехабилитОбврските кон добавувачи за рехабилитОбврските кон добавувачи за рехабилитација на пругата  ација на пругата  ација на пругата  ација на пругата  КумановоКумановоКумановоКуманово----    Белјаковци Белјаковци Белјаковци Белјаковци 
се    во износ од 112,7 мил. ден од кои 108,8 мил.ден. се обврски за задржани пари кон 
добавувачи  за рехабилитација на пругата Куманово- Белјаковци (кредит ЕБОР), 2,9 
милден. обврски за надзор на градба на пруга, 1 мил.ден обврски кон добавувачи за 
ревизија на тех.документација и 0,03 мил.ден обврски за екпропријација . 
1.1.1.1.1.1.1.1.5555    Обврски кон добавувачи за изградба на пругата Обврски кон добавувачи за изградба на пругата Обврски кон добавувачи за изградба на пругата Обврски кон добавувачи за изградба на пругата Куманово Куманово Куманово Куманово ––––Деве БаирДеве БаирДеве БаирДеве Баир        
изнесуваат изнесуваат изнесуваат изнесуваат 2,7 мил....ден. (стари обврски). 
1.3 Обврските за  кредити1.3 Обврските за  кредити1.3 Обврските за  кредити1.3 Обврските за  кредити заклучно со 31.12.2018год. изнесуваат 1368,85мил.ден. кои 
зафаќаат   81,8 % од вкупните обврски. Во структурата на овие обврски влегуваат: 
1.3.1 Вкупни обврски кон државата за стасани а неплатени кредити1.3.1 Вкупни обврски кон државата за стасани а неплатени кредити1.3.1 Вкупни обврски кон државата за стасани а неплатени кредити1.3.1 Вкупни обврски кон државата за стасани а неплатени кредити и камати по 
кредити  изнесуваат 409,96 мил.ден. (Обврски кон Мин.за финансии за Заем од Светска 
Банка Проект Реформи во железницата 125,3 мил.ден. и обврски кон Мин.за финансии 
за Заем од ЕБОР за Рехабилитација на Коридор 8 источен дел фаза 1 Пруга Куманово-
Бељаковци 284,66 мил.ден.)  
1.3.2 Обврските по недоспеани девиз1.3.2 Обврските по недоспеани девиз1.3.2 Обврските по недоспеани девиз1.3.2 Обврските по недоспеани девизни кредитини кредитини кредитини кредити  заклучно со 31.12.2018год. изнесуваат 
958,89 мил.ден. кои зафаќаат 57,3 % од вкупните обврски и вклучуват обврски по 
недоспеани кредити со Светска Банка и обврски по договорот за Подзаем меѓу ЈП МЖИ, 
МФ и МТВ  за кредит обезбеден преку ЕБОР. 
1.1.1.1.4 Обврски за даноци (4 Обврски за даноци (4 Обврски за даноци (4 Обврски за даноци (обврски за  ДДВ ) 44,29 мил.ден. 
1.5 Другите обврски од  деловно работење 1.5 Другите обврски од  деловно работење 1.5 Другите обврски од  деловно работење 1.5 Другите обврски од  деловно работење изнесуваат 77,8 мил.ден.  
Во структурата на овие обврски  влегуваат: 
-обврски за неисплатена плата за месец  декември од 36,5мил.ден. 
- резервирања за отпремнини за пензионирање и судски спорови според  МСС,40,8 
мил.ден.  
- обврски спрема вработени 0,4мил.ден. (надоместоци) 
- обврски  за надоместок за управен и надзорен одбор 0,1 мил.ден. 
 
2. Ненаплатени побарувања2. Ненаплатени побарувања2. Ненаплатени побарувања2. Ненаплатени побарувања  се во износ од 180,08 мил.ден.  и се  зголемени   за 21,13 %. 
  Во структурата на вкупните неплатени побарувања се вклучуваат: 
2.1 Побарување од МЖ АД2.1 Побарување од МЖ АД2.1 Побарување од МЖ АД2.1 Побарување од МЖ АД----Транспорт Скопје Транспорт Скопје Транспорт Скопје Транспорт Скопје во износ од 148,9 мил.ден. од кои 126,5  
мил.ден.    за надомест за користење на железничката  инфраструктура  (зголемени  за 
20,8%.) и камати во износ од 22,4мил.ден. 
2.2 Други побарувања од купувачи2.2 Други побарувања од купувачи2.2 Други побарувања од купувачи2.2 Други побарувања од купувачи  се во износ од 18,73мил.ден., кои се намалени за 
31,4%, а во структурата на овие побарувања влегуваат: закуп на деловен простор, закуп 
на оптички влакна,  одржување на индустриски колосеци и други услуги, 
рефактурирање на режиски трошоци  и др. 
2.3 Останати побарувања од купувачи  2.3 Останати побарувања од купувачи  2.3 Останати побарувања од купувачи  2.3 Останати побарувања од купувачи   се во износ од   12,4мил.ден. 
Во  структурата на    овие побарувања     влегуваат:  
-побарувања по судска пресуда 0,5мил.ден 
-побарување за бетонски прагови АД Карпош 7,9мил.ден. 
-побарувања по камати 3,7 мил.ден. 
-останати побарувања 0,8 мил.ден. (побарувања од корисници на станови, побарувања од 
вработени) 
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3.Во состојба на средствата на трансакционите сметки3.Во состојба на средствата на трансакционите сметки3.Во состојба на средствата на трансакционите сметки3.Во состојба на средствата на трансакционите сметки најголем дел се  средства на  
редовната сметка 5,93мил.ден. и на девизната сметка  во износ од 0,5 мил.ден. 
    


