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Заеднички образец за услужни објекти 
 
Број на 
поглавје 

Наслов Водич за имплементација Предложен текст 

 ВЕРЗИЈА Сите претходни верзии на оваа 
информација треба да бидат 
идентификувани, 

 

 СОДРЖИНА   
  Членот 5 (2) од Уредбата бр. 2017/217 

вели дека Управителите на 
инфраструктурата треба да стават на 
располагање заеднички образец 
кој ќе биде подготвен од страна на 
железничкиот сектор во соработка со 
регулаторни тела до 30 јуни 2018 
година, а  кој операторите на 
услужните објекти можат да го 
користат за да доставуваат 
информации.  
' 
Овoj заеднички образец  за услужни 
објекти е резултат на решението кое  
го развија RNE и IRG-Rail  во 
соработкасо железничкиот сектор и е 
наменета како помош на операторите 
на услужни објекти во изработката  на 
Опис на услужни објекти, во 
согласност со барањата во Уредбата  
2017/2177. Операторот на услужниот 
објект  може да избере да го примени 
овој Образец или да развие свој 
специфичен образец , кој ќе го објави  
на сопствената веб-страница или на 
заеднички портал, под услов да се 
исполнети сите законски услови за 
тоа. 
Кога се користи овој Образец, се 
применува  следнава легенда :  (овој 
сегмент е само за прегледување на 
уредникот и не треба да биде наведен 
во Описот на услужниот објект): 
- Барање напишано во стандарден 
фонт е задолжително во кој било 
случај ,  согласно со член 4 (2) од 
Уредбата 2017/2177 
- Барање напишано со курзив е 
задолжително применливо,  согласно 
со  Уредбата 2017/2177 
- Буквите во загради се однесуваат на 
применливите ставки од членот 4 од 
Уредбата  2017/2177 или други 
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наведени членови. 
- Регулаторното тело може, од случај 
до случај, да одобри отстапувања од 
барањата означени со *. 
- Сите останати информации не се 
задолжителни. 

 
 

1. Општи информации 
 

1.1. Вовед 

 Објаснете ја целта на овој 
документ 

 Наведете го називот на 
услужниот објект и видот на 
услужниот објект согласно 
со Анекс II од Директивата 
2012/34 

 Накратко претставете го 
услужниот објект 

 Наведете каде документот се 
објавува 

 
[Назив на услужниот објект] го 
изработува овој Опис на услужен објект 
во согласност со Уредбата 2017/2177. 
[Назив на услужниот објект] e 
(одберете една или повеќе категории од 
а) до и) од Анекс II од Директивата 
2012/34). [Назив на услужниот објект] е 
(накратко да се представи услужниот 
објект). Овој Опис на услужен објект е 
објавен на www.xxxx.xx 

1.2. Оператор на 
услужниот објект 

 Назив, адреса и податоци за 
контакт за сите оператори на 
услужни објекти (b) 

 Ако со услужниот објект 
управуваат повеќе 
управители на услужниот 
објект или железничките 
услуги ги овозможуваат 
повеќе даватели на услуги, 
потребно е да се назначи 
дали за пристап до објектите 
и/или услугите треба да се 
поднесат повеќе одвоени 
барања (g)* 

 

1.3. 
Период на важење 

и постапка за 
ажурирање 

 Наведете ги датумите за 
периодот на важење на 
Описот на услужниот објект 

 Опишете како се ажурира 
Описот на услужниот објект 

 
Примери: 

 Овој документ се ажурира 
годишно за време на објавата 
на мрежа, освен ако поради 
измена во содржината 
неопходни се вонредни 
измени 

 Овој документ се ажурира 
годишно на xx.xxxx година 
освен ако поради измена во 
содржината неопходни се 
вонредни измени 

 Овој документ се ажурира по 
потреба 

 



Јавно претпријатие за железничка инфраструктура 
Железници на Република Северна Македонија - Скопје 
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore 
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup 

 
 

Заеднички образец за услужни објекти изработен од Магдалена Јованова, Сектор за пристап кон инфраструктура при ЈП 
ЖРСМ Инфраструктура- Скопје (Одлука бр.) согласно со објавената структура од страна на RailNetEurope 17.05.2018година 

 
4/7 

2. Услуги 
 

2.X. Назив на услуга 

 Опис  на железничките 
услуги кои се овозможуваат 
во услужниот објект и 
нивниот вид ( основни, 
дополнителни или 
помошни.(д) Види Анекс II од 
Директивата 2012/34 

 Алтернативно, се објавува 
врската со веб-страницата на 
која се наоѓаат сите 
потребни информации. 

 X се однесува на бројот на 
железничката ускуга која се 
овозможува 

 

 

3. Опис на услужниот објект 
 

3.1. 
Попис на сите 

 постројки 

 Каде е применливо, се 
наведуваат сите постројки во 
кои се овозможуваат 
железничките услуги (а) 

[Напомена: Ако е возможно, сите 
информации од точката 3.X. да се 
вклучат во една табела во точка 3.1. ( 
еден ред за секоја постројка, а во 
колоните се наведуваат „место“, 
„работно време“, „технички 
карактеристики“ и „ планирани 
измени на техничките 
карактеристики“), посебно 
наведување  на точката 3.Х. не е 
потребно] 

Во случај услужниот објект да поседува 
само една постријка: 

 Овој услужен објект се состои 
од една постројка 

Во случај на сложен услужен објект кој 
веќе ги објавил информациите за 
услужниот објект кои ги задоволуваат 
барањата на Уредбата 2017/2177: 

 Попис на постројките е 
објавен на веб-страницата 
www.xxxx.xx 

 Опис на овие постројки е 
објавен на веб-страницата 
www.xxxx.xx [во овој случај 
точките  3.2. до 3.Х. може да 
бидат изоставени] 

3.X. 
Назив на 

постројката Х 

 Х означува резервирано 
место за да може точките за 
секоја постројка да бидат 
нумерирани на истиот начин 

 Ако услужниот објект има 
само една постројка, 
поглавјето завршува со 
точката 3.2.4.. Ако услужниот 
објект има две постројки, 
поглавјето завршува со 
точката 3.3.4. 

 

3.X.1. Локација  Локација на кое се наоѓа 
постројката 

Примери: 
 GPS координати на 

постројката 
 Како да се стигне до 

постројката 
 Пристап по пат 
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 Место на кое услужниот 
објект е поврзан со главната 
железничка инфраструктура, 
вклучувајќи, таму каде што е 
релевантно, називот на 
службеното место 

3.X.2. Работно време  Работно време на 
постројката 

Примери: 
 Работно време: 

- Поеделник- Петок 
- Сабота- Недела 
- Празници 

 Работно време на одредени 
услуги: 
- Поеделник- Петок 
- Сабота- Недела 
- Празници 
 

3.X.3. 
Технички 

карактеристики 

 Таму каде што е потребно, се 
наведуваат техничките 
карактеристики на 
постројките 

Примери: 
 Технички карактеристики 
 Приватни одвојни колосеци: 

број и должина на колосек 
(TEN-T параметри) 

 Споредни колосеци: број и 
должина на колосек (TEN-T 
параметри) 

 Колосеци за ранжирање и 
маневрирање: број и должина 
на колосек (TEN-T параметри) 

 Техничка опрема за утовар и 
истовар ( дигалки, рампи, 
подвижни дигалки за 
сложување) 

 Техничка опрема за перење 
 Техничка опрема за 

одржување 
 Простор за складирање (m2) 

3.X.4. 

Планирани 
измени на 

техничките 
карактеристики 

 Податоци за измени на 
техничките карактеристики 
и привремени ограничувања 
на капацитетот на 
услужниот објект кои би 
можеле да имаат големо 
влијание на работата на 
услужниот објект, 
вклучувајќи ги планираните 
изведби  (l)* 

Примери: 
 Детали за индикативни 

инвестиции 
- Попис на проекти 
- Локација 
- Природа на проектот 
- Почеток/Крај на 

изведбените работи 

 

4. Надоместоци 
 

4.1. Информации за 
надоместоци 

 Информации за 
надоместоци за пристап до 
услужниот објект и 
надоместоци за користење 
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на секоја железничка услуга 
која се овозможува во 
објектот (m) 

4.2. Информации за 
попусти 

 Информации за начелата на 
попустите кои се нудат на 
подносителите на барањата, 
со  истовремено почитување 
на доверливоста на 
податоците во барањето (n)* 

 

 
 

5. Услови за пристап 
 

5.1. Законски услови 

 Информации потребни за 
евентуално склучување на 
договор, за евентуално 
потребни посебни уверувања 
или осигурување 

 Пример од договорот за 
пристап и општите услови ( 
во случај кога со услужните 
објекти управува и 
железничките услуги ги 
овозможува оператор под 
исти или под директна 
контрола на субјектот кој 
има контрола) (i)* 

 

5.2. Технички услови 

 Каде е потребно, опис на 
техничките услови кои мора 
да ги исполнуваат 
железничките возила кои 
влегуваат во услужниот 
објект 

Пример: 
 Видот на возниот парк 
 Максимална должина на воз, 

ширина на колосек, тежина 

5.3. 
Самопослужување 

со железнички 
услуги 

 Информации за можности за 
самопослужување со 
железнички услуги и услови 
кои се применуваат за тоа 
(e)* 

 

5.4. IT системи 
 

 Каде е потребно, 
информации за условите за 
користење на IT системите 
на операторот, ако од 
барателот се бара да ги 
користи тие системи треба 
да  се  наведат правилата кои 
се однесуваат на заштита на 
доверливи и деловни 
податоци (j)* 
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6. Доделување на капацитети 
 

6.1. 

Барања за 
пристап до 

услужни убјекти 
или до услуги кои 
се овозможуваат 

во објектот 

 Информации за постапката 
за поднесување на барање за 
пристап до услужниот објект 
или усугите кои се 
овозможуваат во услужниот 
објект или и едното и 
другото, вклучително и 
роковите за поднесување на 
барања и роковите за 
обработка на тие барања (f)* 
и  (член 8)* 

 Ако со услужниот објект 
управуваат повеќе 
оператори или 
железничките услуги ги 
овозможуваат повеќе 
даватели на услуги, потребно 
е да се назначи да ли за 
пристап до објектите и/или 
услугите трба да се поднесат 
повеќе одвоени барања (g)* 

 Информации за минимална 
содржина и облик на 
барањето  за пристап до 
услужниот објект и 
железничките услуги или 
образец за барање (h)* 

 

6.2. Одговор забарање 

 Опис  на одговорот на 
барањето (член9)* 

 Опис на постапката за 
координација и 
регулаторните мерки од член 
10 и критериумите за 
приоритет од член 11 (k)* 

 

6.3. 

Информации за 
достапен 

капацитет и 
привремени 

ограничување на 
капацитетот 

 Информации за привремени 
ограничувања на 
капацитетот на услужниот 
објект кои би имале големо 
влијание на работата на 
услужниот објект, 
вклучувајќи ги и 
планираните изведби (l)* 

 

 
 


