Jавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија – Скопје

ИЗЈАВА НА МРЕЖА 2022

Повик до операторите на услужните објекти за достава на податоци за
Објава на мрежа за 2022 година

Во врска со Уредбата бр.201/2177 усвоена од страна на Европската комисија врз
основа на Директивата бр.2012/34, операторите на услужните објекти должни се да
изработат Опис на услужниот објект со кој управуваат и услугите кои ги
овозможуваат . Тоа се однесува само на услужните објекти и само на услугите кои се
поврзани со железницата (железнички услуги). Уредбата ги пропишува минимумот
на информациите кои мора да ги содржи Описот на услужниот објект.
Операторот на услужниот објект е должен јавно да го објави Описот на
услужниот објект и бесплатно да го достави и тоа:
1. Со објавување на својата веб- страница или на заедничка интернетстраница, а во тој случај управителот на инфраструктурата е должен во
својата објава на мрежа да ја објави интернет- врската , или
2. Со

доставување

на

релевантни

податоци

до

управителот

на

инфраструктурата, во облик кој е подготвен за објавување и вклучување во
објавата на мрежа.
Во врска со претходно наведеното, ЈП ЖРСМ Инфраструктура- Скопје, на сите
оператори на услужните објекти, на својата веб-страница им става на располагање
„Заеднички образец за услужни објекти“ кој можат да го употребат за доставување на
информациите.

„Заеднички образец за услужни објекти“ кој е ставен на располагање, развиен е
од страна на RNE и IRG-Rail во соработка со железничкиот сектор.
Информациите за услужните објекти кои треба да бидат објавени во Објавата
на мрежа за 2022 година, во било кој од двата наведени облика (наведени во точка 1 и
2), да се достават најдоцна до 31.05.2021г. на следната адреса:

ЈП ЖРСМ Инфраструктура- Скопје
Сектор за пристап кон инфраструктура
Ул. „Јордан Мијалков“бр.50б
1000, Скопје
Република Северна Македонија
e-mail: m.jovanova@mzi.mk

Доколку, во периодот на изработка и периодот на важење на Објавата на
мрежа за 2022 година, има промена во веќе доставените информации, операторот на
услужниот објект ги доставува информациите за тоа во избраниот облик, на
претходно наведената адреса на ЈП ЖРСМ Инфраструктура- Скопје.

