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Апстракт
Железничкиот транспорт на стока има значајна улога во секоја национална
економија на секоја земја, не само поради внатрешниот транспорт на стока во таа
земја, туку пред се поради големото значење на железничкиот транспорт во
меѓународниот транспорт на стока. Имено со користењето на овој вид транспорт на
стока се овозможува на деловни субјекти кои се вклучени во меѓународниот стоков
промет професионално манипулирање на стоката односно отпрема, допрема и
транзит на истата. Пред триесеттина години железничкиот транспорт имаше
доминантна монополска улога во однос на другите видови копнен транспорт. Но во
денешно време се поголема конкуренција на железничкиот транспорт претставува
друмкиот транспорт на стока.
Фокусот на овој труд е насочен да го одреди влијанието кое го има
железничкиот товарен транспорт врз меѓународниот стоков промет, со посебен
акцент

на

Република

Македонија.

Исто

така

е

прикажана

железничката

инфраструктура во Република Македонија како и инвестициите во истата кои треба
да придонесат за поголема конкурентност на овој вид транспорт. Воедно се
анализира состојбата на железничкиот транспорт општо во Европската Унија како и
либерализацијата на истиот со оглед на тоа дека Република Македонија е
претендент за член во истата. Исто така направена е анализа на клучните аспекти
и фактори кои влијаат врз употребата и развојот на железничкиот транспорт во
нашата земја и врз кои се донесени заклучоци и поставени препораки.
Резултатите од ова истражување треба да ја прикажат реалната ситуација во
железничкиот товарен транспорт во Република Македонија како и бариерите со кој
се соочува истиот. Добиените сознанија и препораки што произлегуваат од
истражувањето може да бидат искористени за подбрување на општата состојба
како кај железничкиот товарен транспорт така и во националната економија.

Клучни зборови
Железнички транспорт, стоков промет, Република Македонија, ЕУ, либерализација,
инфратруктура, коридори
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Вовед
A. Актуелност на проблемот на истражување
Развојот на националната економија во секоја земја е взаемно поврзан со
истовремениот развој на различните видови транспорт. Во самиот развој

на

индустријата и земјоделството на една земја како и внатрешната и меѓународната
размена на стоки железницата и железничкиот транспорт имаат голема улога. Од
досегашната пракса и искуства се покажа дека железничкиот транспорт се уште
располага со многу поголеми превозни капацитети од друмскиот и воздушниот
транспорт. Затоа најчестата употреба на овој вид транспорт е пред се за превоз на
масовни – кабасти стоки. Според извесни анализи се смета дека едноколосечна
железничка има можност за превоз на 10 милиони тони на стока во еден правец а
додека пак двонасочна железничка линија има капацитет да ги задоволи потребите
на едно модерно развиено стопанство1. Железничкиот транспорт има повеќе
предности за разлика од другите видови транспорт како релативен поевтин превоз
на стока, можност за транспорт на кабасти стоки, брзина и сл. Воедно со
електрификацијата на железничкиот превоз се зголемува зачувувањето пред се на
животната средина.
Заради географската положба, нашата земја нема излез на море при што
стоките и во внатрешниот и во надворешниот транспорт се превезуваат по
друмски, железники и воздушен транспорт. Сепак Македонија како центар на
Балканот кој воедно ги поврзува Европа и Азија има голема улога во
меѓународниот транспорт на стока, кој е предусловен од постоењето на добра и
инфраструктура.
Железничкиот транспорт во Република Македонија има значаен дел во
превозот на стоки како во внатрешниот така во надворешниот транспорт. Овој вид
на транспорт е на второ место попревезени стоки, додека на прво место е
друмскиот а на трето место воздушниот транспорт. Од статистичките податоци за
жал може да се воочи дека иако овој транспорт е на второ место сепак неговиот
удел во вкупниот транспорт на стоки е мошне мал и изнесува околу 10-15%2.Сепак
со цел да се зголеми неговата конкурентснот нашата земја инвестира во повеќе
сегменти а особено важно е поврзувањето со коридорот VIII кој подразбира
1

Николовски А. “Сообраќај” Скопје, 1999 стр. 249
Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од Државниот завод за статистика преземено
на: 03.03.2016
2
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поврзување на нашата земја со Албанија и Бугарија кое ќе придонесе за поголемо
користење на овој вид транспорт а со тоа и негово поголемо влијание врз
меѓународниот стоков промет. Од ова произлегува причината зошто овој вид на
транспорт е тема на ова истражување, односно треба да се увиди на влијанието
кое го има железничкиот транспорт врз меѓународниот стоков промет на нашата
земја како и да се увиди на иднината на користењето на железницата. Причина
плус претставува се поголемото инвестирање пред се во инфраструктурата како и
во другите сегменти.

B. Формулирање на проблемот и цели на истражувањето
Фокусот на овој труд е проучување на железничкиот транспорт во Република
Македонија преку утврдување на основните поими, факторите што влијаат врз
развојот на истиот, начинот на функционирање на железничиот транспорт, услугите
што се даваат во овој вид на транспорт како и придонесот кој го има железничкиот
транспорт како дејност врз надворешниот стоков промет на Република Македонија
а со тоа и неговото влијание врз националната економија.
Основната цел на овој труд е да се утврди влијанието што го има железничкиот
транспорт врз меѓународниот стоков промет во Република Македонија.
Посебни цели на овој труд се:
 Состојбите во железничкиот транспорт во Европската Унија;
 Улогата на меѓународните организации и конвенции врз железничкиот
транспорт;
 Утврдување на состојбите во железничкиот транспорт во Република
Македонија;
 Правилата на регулирање на железничкиот транспорт во Република
Македонија;
 Политика на либерализација на железничкиот транспорт во Република
Македонија
 Влијанието на железничкиот транспорт врз надворешно – трговските текови;
 Значењето на железничкиот транспорт;
 Состојбата на железничката инфраструктура;
 Анализа на превозот на стоки во железничкиот транспорт;
 Утврдување на меѓународниот стоков промет во Република Македонија;
 Инвестиции во железничката инфраструктура;

6

 Анализа на фактори кои што влијаат врз железничкиот транспорт во
Република Македонија.

C. Прашања за истражување и хипотези
Во трудот се утврдени следните прашања за истражување:


Определување и анализирање на влијанието кое го има железничкиот
транспорт врз надворешно-трговските текови на Република Македонија



Влијанието на железничкиот транспорт во националната економија на
Република Македонија



Aнализа и утврдување на железничката инфраструктура со која располага
Република Македонија



Определување на нивото на застапеност на железничкиот транспорт во
вкупната количина на превезена стока во Република Македонија



Определување на односот помеѓу застапеноста на железничкиот транспорт
во превозот на стоки во Европската Унија и Република Македониа



Утврдување на влијанието кое го имаат факторите врз железничкиот
транспорт во Република Македонија.

Според дефинираниот проблем и целта на истражувањето се формулираат
следните хипотези:
 Tесна поврзаност на корелација помеѓу порастот на меѓународниот стоков
промет со порастот на железничкиот транспорт;
 По вкупна количина превезена стока железничкиот транспорт е на второ
место по превезена стока;
 Инвестициите во железничката инфраструктура ќе придонесат за поголема
конкурентност и ефикасност на железничкиот транспорт;
 Република Македонија недоволно го користи потенцијалот на железничкиот
транспорт;
 Железничкиот транспорт во Европската Унија има поголем удел во вкупниот
транспортот на стоки за разлика од железничкиот транспорт во Република
Македонија;
 Светската економска криза и мигрантската криза имаат негативен ефект врз
железничкиот транспорт.
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D. Истртажувачки методи и техники
 Deskresearch – употреба на стручна литература, статистички податоци и
упатства
 Fieldresearch – анализа на користење на железничкиот транспорт преку
анализа на документи и извештаи
 Метод на опсервација – со кој се опишува проблемот и применливоста на
користењето на железничкиот транспорт во Република Македонија
 Компаративна анализа – со кој се споредуваат ефектите од користењето на
железничкиот транспорт
 Метод на анализа кој опфаќа согледување на елементите на железничкиот
транспорт и начинот на кој се одвива и метод на синтеза кој овозможува да
се согледа употребата и влијанието на истиот врз меѓународниот стоков
промет
 Статистички методи и презентации (дескрпитивна статистика) – преку
графикони, слики ќе се прикаже употребливоста на железничкиот транспорт
Врз основа на добиените резултати од примената на ваквите методи и техники
подоцна се доаѓа до фенерализација, аналогија и предивудвање.

E. Структура на научното истражување
Магистерскиот труд е составен од вовед, четири главни дела и заклучок и
препораки.
Во воведот се изнесени проблемот и целите на истражувањето, хипотезите
кои се поставени како и методите и техниките на истражување што се користени во
текот на овај истражувачки труд.
Во првиот дел, “Карактеристики на железничкиот транспорт” обработени
се историјата и развојот на железничкиот транспорт, поимите како превозен пат и
средство, видовите товарни вагони, тарифити и видовите на трарифи. Сходно тоа
овој дел ги обработува и општите услови за превоз кои подразбираат видови на
испорака, товарен лист, царинското постапување како и роковите на испорака. На
крајот од привиот дел се опфатени одговорностите на железницата, посебните
врсти на превоз како и современите транспортни системи и технологии кои се
мошне значајни за иднината на железничкиот превоз.
8

Вториот дел “Железничкиот транспорт во Европската Унија” ги опфаќа
карактеристиките на железничкиот транспорт во Европската Унија и тоа од апсект
на најкористените коридори, употребата на железничкиот транспорт во транспортот
на стоки ширум ЕУ, стоките кои најмногу се превезуваат со овој тип на транспорт
како и вработеноста во овој сегмент. Исто така во овој дел акцент се става врз
либерализацијата на трговијата со логистички услуги во ЕУ како во железничкиот
транспорт така и во останатите модели на транспорт. Исто е направена една
анализа на стратегиите за транспорт. На крај од овај дел се обработени
меѓународните железнички друштва како нивната историја, развој и намена.
Третиот дел “Меѓународни организации и конвенции од областа на
железничкиот транспорт” ги обработува најзначајните организации и конвенции
од областа на железничкиот транспорт, како УИЦ "UIC", ОСЈД "OSJD" и
конвенцијата ЦОТИФ "COTIF" од апсект на нивниот развој, организација, цели,
практики, документи кои придонесуваат за поголема унификација, организација и
развој на железничкиот транспорт ширум Европа.
Четвртиот дел “ Железничкиот транспорт во Република Македонија” ги
опфаќа првенствено историјата и развојот на железничката инфраструктура,
најважните коридори како и инвестициите кои се преземаат во овој сегмент. Во овој
дел исто така се обработува историјата на железничкиот транспорт во периодот
пред независноста како и во периодот од осамостојувањето на Република
Македонија до денес. Исто така посветено е внимание на правилата со кои се
регулира железничкиот транспорт во Република Македонија. Акцент е ставен врз
односот на железничкиот транспорт и меѓународниот стоков промет на Република
Македонија и тоа со соодветни анализи од релевантни податоци е определено кои
се земјите со најголем обем на размена со нашата земја, увозот и извозот,
најчестите стоки кои се предмет на транспорт со железница како и уделот на
железничкиот транспорт врз вкупниот обем на превезени стоки. Исто така е
обработено и значењето на железничкиот транспорт врз националната економија
на Република Македонија како и вработеноста во овој сектор. На крајот од овој дел
се анализираат факторите кои што влијаат врз железничкиот транспорт во
Република Македонија, пред се светската трговска криза и мигрантската криза од

9

аспект на степенот на влијание кое го имаат врз овој вид на транспорт и
последиците кон истиот.
Во последниот дел се изведени заклучоци кои ќе се формулираат врз
основа на анализа на трудот, и секако препораки кои представуваат сопствено
мислење во однос како може да се придонесе за развој и унапредување на
железничкиот транспорт во Република Македонија.

10

Прв дел: Карактеристики на железничкиот транспорт
Во првиот дел, се обработени историјата и развојот на железничкиот транспорт,
поимите како превозен пат и средство, видовите товарни вагони и нивното
обележување, договор за превоз и неговите измени, тарифити и видовите на
тарифи. Сходно тоа овој дел ги обработува и општите услови за превоз кои
подразбираат видови и рокови на испорака, требување на вагон и рокови за утовар
и истовар на вагони, товарен лист, пресметката и видови на превозни трошоци како
и царинскиот надзор и контрола кај железничкиот сообраќај. На крајот од привиот
дел се опфатени опфатени одговорностите на железницата, рекламациите, тужби,
посебните видови на превоз како и современите транспортни системи и технологии
кои се мошне значајни за иднината на железничкиот превоз.
Слика 1. Првата парна локомотива на Џорџ Стефансон, Локомотион 1825 год.

Извор:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Stockton_%26_Darlington_Railway_0-40_No._1_%27Locomotion%27_%281825%29_Head_of_Steam%2C_Darlington_30.06.2009_P6300119_%2
810192855826%29.jpg преземено на: 20.04.2016
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1. Историја и развој на железницата
Најраните траги за превоз на луѓе и стока со примитивен вид на вагони датираат
уште пред 2500 години во античките цивилизации како Македонија, Вавилон,
Египет и Грција. Во овој период стоката била товарана на запрежни коли кои биле
влечени од страна на животни, најчесто коњи и волови. Многу брзо инжинерите од
тоа време забележале дека на животните им е потребна помала сила доколку ја
влечат запрежната кола по предходно истрасиран пат. За таа цел започнале да
градат патишта од камења и варовник со цел полесен и побрз транспорт. Ваквите
патишта се познати уште како Вагонвејс “wagonways” и денеска остатоци од истите
може да се најдат во теснецот кај Коринт, Грција кој своевремено бил користен за
транспорт на чамци со помош на запрежни коли. Ваквиот вид на транспорт се
употребувал се до падот на Римската Империја.3
Во периодот од шестнаесеттиот до почетокот на деветнаесеттиот век се
појавуваат примитивните железнички мрежи. Низ сите рудници во развиените
Европски земји како Велика Британија, Франција и Германија, за превоз на рудата
од ископот до фабриките се користат вагони влечени од коњи кои се движат по
однапред поставени дрвени штици, а подоцна и по метални пруги.
Историјата на индустријата со модерни возови започнала со појавата на првите
парни мотори, што им овозможиле на луѓето за прв пат да транспортираат добра и
луѓе преку употреба на брз, сигурен и ефтин начин кој предизвика нова ера во
индустриската револуција, човековата експанзија и глобална економија. Со
почетоците на големата експанзија на железницата и дизајнот на локомотивите,
безброј иноватори ги фокусираа своите кариери на подобрување на возовите со
што би овозможиле добрата и луѓето да бидат транспортирани на многу посигурен
и побрз начин.4
Парната машина од 1775 година на шкотскиот инженер Џемс Ват е прв вид на
парен мотор кој користел одделен кондензатор. Тоа било вакум односно
атмосферски

мотор

кој

користел

пареа

на

притисок

нешто

повисок

од

атмосферскиот со цел да се создаде делумен вакум под клипот. Разликата помеѓу
атмосферскиот притисок над клипот и делумниот притисок под него, го движеле
клипот низ цилиндерот. Џемс Ват избегнувал да користи пареа под висок притисок
поради безбедносни причини.5
3

Извор http://www.trainhistory.net/railway-history/railroad-history/ преземено на: 20.04.2016
http://www.trainhistory.net/railway-history/history-of-steam-locomotive/ преземено на: 20.04.2016
5
Dickinson, Henry Winram “ A short History of the Steam Engine” Cambridge, 1939 стр. 66
4
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Следен иноватор кој придонесол за развојот на железницата, односно дизајнот
на локомотиви е Ричард Тревик кој прв ја зел шансата пред светот да го прикаже
својот иновативен дизајн на парен мотор со висок притисок кој му овозможил да
произведе повеќе моќ од локомотива со иста тежина и големина. Иако пред тоа
никој не верувал дека пареа може да создаде сила за индустриска употреба,
Ричард успеал да го промовира својот дизајн кај локален сопственик на рудник при
што неговиот дизајн успеал да повлече товар од 10 тона.6 За прв пат во 1825
година,

инжинерот

Џорџ

Стефансон,

со

својата

локомотива

Локомотион

"Locomotion" извршил превоз на стока пред пошироката јавност. Овој подвиг бил
изведен на пругата од Стоттон до Дарлингтон каде во рок 2 часа биле превезени 80
тона јаглен на растојание од 15 километри.7
За да стигне до ниво на она кое ние денес го среќаваме, железничкиот
транспорт како и средствата кои се користат во истио мошне многу еволуирале.
Позначајни пронајдоци кои придонеле за побрз развој на железницата се:
 1832 - Чарлс Фокс ги патентирал железничките скретници;
 1856 - бил изграден првиот железнички мост преку реката Мисисипи;
 1863 - Започнала со работа првата подземна железничка линија во Лондон;
 1872 - Американскиот иноватор Џорџ Вестингхаус ја патентирал првата
воздушна кочница, која станала примарен систем за кочење кај сите
понатамошни возови;
 1881 - Во Берлин започнал со работа првиот електричен трамвај;
 1913 - Во Шведска започнале да се употребуваат дизел локомотиви;
 1937 - Гернаскиот инженер Херман Кампер го патентирал возниот систем кој
користел магнетна левитација;
 1964 - Во Јапонија бил презентиран првиот брз воз кој патувај од Токио до
Осака со брзина од 160км/ч;
 1990 - Во Франција бил постигнат рекорд со електичен воз со постигната
брзина од 515км/ч;
 2010 - Шангајското метро станало најголемото светско метро со железничка
линија од 420 километри и 287 станици.8

6

http://www.trainhistory.net/railway-history/history-of-steam-locomotive/ преземено на: 21.04.2016
Извор Davies, Hunter “George Stephenson”, 1975 стр. 103 - 112
8
http://www.trainhistory.net/railway-history/railroad-timeline/ преземено на: 21.04.2016
7
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Табела 1: Изградба на прва железничка линија во земјите во Европа

Земја

Годнина

Земја

Година

Велика Британија

1830

Србија

1854

Ирска

1834

Шведска

1856

Белгија

1835

Португалија

1856

Германија

1835

Хрватска

1857

Австрија

1837

Латвија

1860

Холандија

1839

Литванија

1860

Италија

1839

Украина

1861

Чешка

1839

Белорусија

1862

Полска

1842

Финска

1862

Франција

1842

Бугарија

1866

Словенија

1844

Грција

1869

Луксембург

1845

Романија

1869

Унгарија

1846

Естонија

1870

Швајцарија

1847

Молдавија

1871

Данска

1847

Босна

1872

Шпанија

1848

Македонија

1873

Словачка

1848

Црна Гора

1901

Русија

1851

Албанија

1917

Норвешка

1854

Извор:https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_rail_transport#/media/File:First-railway-Europe-country.jpg
преземено на: 21.04.2016
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2. Поим и карактерстики на железничкиот транспорт
Развојот на секоја современа национална економија е незамислив без
паралелно развивање на различните видови на транспорт. Воопшто целиот
економски развиток на одделни народи се одвива непоредно со напредокот на
транспортните можности.9

2.1 Предности и недостатоци на железничкиот транспорт
Железничкиот транспорт како и секој друг вид на транспорт, има свои предности
и недостатоци.
Како предности кои произлегуваат од користењето на железничкиот транспорт
се:
 Погоден е за сите видови на стока, а посебно за тешки, кабасти, масивни и
релативно ефтини стоки;
 Располага со вагони за различни намени;
 Релативно е поефтин од сите видови на транспорт, освен поморскиот;
 Се одликува со уредност и точност во извршување на превозот;
 Безбеден во поглед на организацијата на транспортот.10
Исто така како дополнителни предности кај овој транспорт се јавуваат
следните:
 Мал одпор помеѓу шината и тркалото;
 Електричната влеча не ја загадува животната средина, а загадувањето кај
дизел влечата е незначително (еколошки фактор);
 Зафаќа мал простор при изградба;
 Можност за превоз од врата до врата преку индустриски колосеци;
 Mожност за кооперација со други видови сообраќај, пред се со патниот и со
водниот транспорт.11
Покрај предностите, железничкиот транспорт има и свои недостатоци како:
 Железничкиот превоз е ограничен во превозните можности, со железничка
мрежа и железничка линија, чија изградба е доста скапа;
 Железничкиот превоз не може да се оствари од складиштето на испраќачот
до складиштето на примачот;
 Нееднаквост на ширината на железничките линиии.12
9

Николовски А. “Сообраќај” Скопје,1999
Смилковски И. “Транспорт и осигурување во меѓународната трговија” ФТУ, Охрид, 2012 стр. 85
11
Стојиќ Г. Диманоски К. “Тeхнологија на железничкиот транспорт” Скопје, 2010 стр. 11
10

15

Други негативности од користењето на овој вид странспорт, во однос на другите
видови транспорт се:
 Помала брзина на превоз во однос на патниот сообраќај;
 Поголема цена на превоз, поголема потрошувачка на погонско гориво
(енергија) и помало искористување на товарниот простор во однос на
поморскиот транспорт.13

2.2 Превозни патишта и превозни средства во железничкиот
транспорт
За одвивање на секоја транспортна гранка потребни се два основни фактори: 1)
превозен пат и 2) превозно средство.14
Во железничкиот сообраќај превозниот пат претставува железничката пруга,
односно колосек. Притоа, кога станува збор за колосекот, потребно е посебно да се
обрне внимание на неговата ширина и дозволено оптоварување на пругата во
однос на осниот притисок.15
Со постојаното преовладување на тенденцијата да се создаде единствена
железничка линија на територијата пред се на еден континент со цел за успешно и
непречено вршење на на меѓународниот превоз на стоки со железница, се
појавуваат и определени технички проблеми како резултат на различната ширина
на колосекот и дозволеното оптоварување во однос на осниот притисок.
Ширината на колосекотможе да биде различна од земја до земја, така, на
пример во нашата земја таа изнесува 143,5см16, во Русија и Финска

изнесува

152,4см, во Јапонија 106см, во Португалија 166,5см, во Шпанија 167,4 и сл.17 Затоа
при превоз на стока преку линии со различни широчини на колосекот мора да се
врши претовар на товарот или поставување на вагоните на осни слогови на друга
широчина на колосекот, доколку сообраќајните услови тоа го дозволуваат.18
Кај дозволеното оптоварување на пругата се утврдени четири основни
категории во однос на осниот притисок и тоа:
A. Категорија 16 тони;
B. Категорија 18 тони;
12

Николовски А. “Сообраќај” Скопје,1999стр. 250
Стојиќ Г. Диманоски К. “Технологија на железничкиот транспорт” Скопје, 2010 стр. 12
14
Arzek Z. “Transport i osiguranje” Ekonomsi fakultet, Zagreb, 1995 стр. 115
15
Смилковски И. “Транспорт и осигурување во меѓународната трговија” ФТУ, Охрид, 2012 стр. 85
16
Нормален колосек кој се употребувал на првата современа железница Ливерпул - Манчестер
17
Zelenika R. Jakomin L. “Sovremeni transportni sustavi”, Rijeka, 1995
18
Николовски А. “Сообраќај” Скопје,1999 стр. 251
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C. Категорија 20 тони;
D. Категорија 22,5 тони.19
Исто така во овие категории може да се нарави уште една друга поделба
според дозволениот притисок на должен метар кој се означува како т/м.
Табела 2. Категоризација на железничките пруги
Kaтегорија на пруга

Најголема дозволена

Најголема дозволена

маса по оска

маса по должина метар

А

16t

5.0t/m

B1

18t

5.0t/m

B2

18t

6.4t/m

C2

20t

6.4t/m

C3

20t

7.2t/m

C4

22.5t

8.0t/m

D2

22.5t

6.4t/m

D3

22.5t

7.2t/m

D4

22.5t

8.0t/m

Извор: Стојиќ Г. Диманоски К. “Тeхнологија на железничкиот транспорт” Скопје, 2010 стр. 140

Според намената и опсегот на промет, сопственоста и значењето кое го
имаат во внатрешниот и меѓународниот железнички промет, железничките пруги
можат да бидат: главни магистрали, помошни магистрали и останати железнички
пруги од прв и втор ред.20
Превозните средства во железничкиот транспорт ги сочинуваат различни
средтва и тоа: локомотиви со парен, електричен или дизел погон, различни товарни
вагони, патнички вагони вклучувајќи и вагони наменети само за спиење како и
голем број на различни специјални возила како дигалки, вагони за испитување на
колосекот, чистачи на снег и сл.

2.3 Видови товарни вагони и нивно обележување
Со оглед на тоа дека стоката во меѓународната трговија може да биде во
различна големина како и останати различни карактеристики, со цел да се излезе

19

Смилковски И. “Транспорт и осигурување во меѓународната трговија” ФТУ, Охрид, 2012 стр. 86
Arzek Z. “Transport i osiguranje” Ekonomsi fakultet, Zagreb, 1995 стр. 115
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во пресрет за полесно, поефикасно, побрзо и посигурно манипулирање со стоката
конструирани се повеќе залични видови на товарни вагони.
Оние товарни вагони што се наменети за меѓународен превоз а воедно ги
исполнуваат е меѓународните прописи, се поделени во серии и подсерии кои се
означуваат со големи и мали латински букви. Во практиката може да се сретнат
следниве серии вагони:
 E – отворен вагон, обичен вид со високи страници. Вагонот може да биде
двоосен или четвороосен, а служи за превоз на стока во растурена состојба
или во парчиња, која не бара заштита од атмосферски влијанијаво текот на
превозот.
 F – специјален отворен вагон со високи страници. Вагонот служи за
превоз на кокс, јаглен и друг сличен товар, кој исто така не е подложен на
атмосферски влијанија во текот на превозот. Уште се познати и како
самоистоварачи,

бедејќи

се

истоваруваат

автоматски

со

помош

на

гравитација преку отворање на вратите од бочните страни. Овие вагони, исто
така може да бидат двоосни и четвороосни.
 G – обичен затворен вагон. Вагонот служи за превоз на стока во парчиња и
други материјали кои е потребно да бидат заштитени во текот на
транспортот од атмосверски влијанија. Може да се јави како: двоосен, со по
една бочна врата од секоја страна, или четвороосен, со по две врати од
секоја страна. Доколку вагонот располага со отвори, може да послужи и за
превоз на крупна стока.
 Н – специјален затворен вагон. Овој вид вагон служи за прево на стока,
која бара посебна заштита од атмосферски влијанија во текот на
транспортот, со тоа што може да се сретне и во неколку потсерии кои се
карактеризираат со одредени спецификации, како на пример зацврстување
на товарот со прегради и сл.
 I – затворен вагон ладилник. Служи за превоз на стока, која бара одредена
температура во текот на транспортот, како на пример овошје, зеленчук,
звежо месо и сл. Ладењето може да се врши со помош на воден или сув лед.
Овие вагони се двоосни.
 К – плато вагон, двоосен. Вагонот располага со плитки страни, а служи за
утовар на стока во рефузна состојба, како на пример чакал и песок. Доколку
располага со столб од страна, може да се утовараат и бали, контејнери,
штици и сл.
18

 L–специјален вагон за превоз на автомобили. Вагонот може да биде
троосен или четвороосен, со две платформи за сместување на афтомобили
и со капацитет за сместување од 12 патнички автомобили од средна класа.
 R – обичен четвороосен плато вагон. Овој вид вагон служи за превоз на
поголема тежина на стока, како на пример, градежни машини, сандаци, сено
и сл. Овие вагони исто така може да располагаат со челни или бочни
страници или столбови, како и опрема за прицврстување на контејнери.
 Ѕ – специјален плато вагон со четири или повеќе основи. Овој вагон е со
најголема граница на товарање и служи за превоз на тешки возила и
контејнери со најголема носивост.
 О – мешана плато, отворена кола, обичен вид. Може да биде двоосен
итроосен со носивост до 20 тони, долга 9-12 метри. Кај овие вагони постојат
5 различни видови.
 Т – специјален вагон со подвижен покрив. Основна карактеристика на овој
вагон е што располага со покрив, кој може да послужи за товарање на
стоката одозгора. Овој покрив може да се отвора или преку поклопување на
половина од истиот на другата страна, или со помош на посебен механизам
целосно да се отвора покривот и се залепува на едната страна на вагонот.
 Z – вагони цистерни, кои служат за превоз на стока во течна состојба, плин
и други материјали, кои при висока температура преминуваат во течна
состојба. Овие вагони може да бидат опремени со грејачи, заради полесен
истовар на одреден вид стока. Самите вагони се означени за кој вид стока
служат, за да се избегне постојано миење на истите и приспособување за
транспорт на друг вид стока.
 U – специјален затворен вагон. Кај оваа серија може да се сретнат две
потсерии и тоа:
o Uc – која служи за транспорт првенствено на цемент, а истоварот се
врши со помош на притисок на воздух;
o Uh – која служи за превоз на течности: вода, бензи, сурова нафта,
млеко, алкохол, киселини и др. 2122
Покрај овие вагони, постојат и други специјални вагони кои се наменети за
превоз на тешка и високоволуминозна стока, кои може да имаат и до 24 оски и кои
може да превезат и до 300 тона.
21

Николовски А. “Сообраќај” Скопје,1999 стр. 253
Смилковски И. “Транспорт и осигурување во меѓународната трговија” ФТУ, Охрид, 2012 стр.87

22

19

Со цел полесно следење на вагоните ширум светот, UIC има пропишано
обележување на товарните вагони кое се состои од 12 броја. Значењето на
броевите ќе го согледаме преку следната табела:
Табела 3. Значењето на броевите при обележување на товарни вагони
Број

Значење

21

Режим на размена на вагонот

65

Сопственост на вагонот

6723

Серија и подсериии на вагонот

634

Сериски број

6

Контролен број

21.65.6723.634-6

Краен број

Извор:http://www.ltsv.com/w_ref_codes_uic.php преземено на: 26.04.2016

Контролниот број се пресметува така што цифрите од 11 цифрениот број кои се
наоѓаат на местата 1,3,5,7,9 и 11 се множат со 2, додека останатите со 1.
Добиените резултати се собираат на начин што секоја цифра се собира
поединечно и крајниот резултат се одзема од следниот поголем број кој завршува
со 0.
Табела 4. Означување на колите со бројки во зависност од серијата
ВИД

Ознака со букви

Ознака со бројки

G

1

H

2

I

8

T

0

E

5

F

6

O

5

K

3

L

4

Затворени коли

Отворени коли

Плато коли

20

R

3

S

4

U

9

Z

7

Специјални коли

Извор: Стојиќ Г. Диманоски К. “Тeхнологија на железничкиот транспорт” Скопје, 2010 стр. 49

Вагоните кои се наменети за меѓународен транспорт на стока и ги исполнуваат
меѓународните стандардите, имаат ознака RIV. Двоосовинските вагони се
означуваат со броевите 21, 23 и 25, а доколку се со четири осовини се означуваат
со броевите 31, 33, 35. Вагоните кои не носат ознака RIV, но за истите е склучена
спогодба со странски железници на тие вагони, се означуваат со броевите 41, 43, и
45 доколку се двоосни и со броевите 81, 83 и 85 доколку се четвороосни.

2.4 Договор за превоз
Договорот за транспорт на стока со железница е таков договор со кој
железницата се обврзува, со надомест, да изврши превоз на стока од испратната
до одредишната станица.23
Договорот за превоз се смета за склучен кога превозникот ќе ја прими
стоката заедно со товарниот лист, додека приемот на стоката се потврдува со
ставање на датум и жиг од страна на отпремната железничка станица. Со самото
примање на товарниот лист, се смета дека договорот за превоз е склучен. Во
зависност од употребата на превозни средства, постојат два видови на превоз и
тоа железнички превоз и мешовит односно комбиниран превоз. Кај комбинираниот
превоз се подразбира кога во превозот на стоката учествуваат повеќе видови на
транспортни гранки, но со една превозна исправа. И двата видови на превоз се
вршат и во внатрешниот и меѓународниот промет.
Железницата го врши превозот доколку:
 Странката ги исполнува условите утврдени со закон односно условите на
меѓународните конвенции и условите предвидени во тарифите;
 Превозот може да се изврши со редовни превозни средства кои ги
задоволуваат нормалните потреби за превоз;
 Ако превозот не е спречен од околности кои железницата не може да ги
избегне или одстрани;
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 Ако превозот не е забранет или ограничен врз основа на законите или не е
против јавниот ред доколку превозот е можен со редовни превозни
средства.24
Обврски на железницата се:
 Обврска да ја прими стоката за превоз;
 Обврска на чување на стоката;
 Обврска за почитување на роковите за превоз;
 Обврска за извршување на царински и други формалности;
 Обврска да ја превезе стоката;
 Обврска да постпапи по дополнителни налози на испраќачот;
 Обврска да ја предаде стоката на примачот.25
Во случаеви кога за стоката која треба да се превезе, за нејзиниот утовар или
истовар потребна е специјална опрема тогаш железницата е должна да ја прими
таа стока единствено доколку железничката станица располага со тој вид на
опрема. Железницата има за право делумно или целосно да затвори одредени
колосеци по кои се одвива превоз во случаеви кога на истите се извршуваат
работни активности како резултат на несреќа или елементарна непогода.
Од превоз се исклучува:
 Стока чиј превоз спаѓа во надлежности на поштата, па тоа да се однесува
само на еден дел од превозниот пат;
 Стока која по својот обем, маса или природа не се прикладни за железнички
превоз;
 Стока чиј што превоз е забранет;
 Стока која со посебни прописи е исклучена од превоз.26
Доколку во текот на меѓународниот превоз се утврди дека некој дел од стоката,
што претходно бил примен за превоз, се исклучува од превоз, тогаш понатаму се
бараат инструкции од страна на испраќачот, кој е должен да ја плати возарината и
другите трошоци кои произлегле до моментот кога е утврдено дека таквата пратка
се исклучува од превоз.
Обврски на испраќачот се:
 Да ја предаде стоката за превоз;
 Давање инструкции и налози;
 Предавање на товарен лист;
24
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 Соработка;
 Надомест на штета;
 Плаќање на превозни трошоци.27
Примачот на стоката ги има следните обврски:
 Да изврши истовар на вагонот ако е така предвидено со закон, тарифа или со
договорот, а ако падне во задоцнување да плати вагонска денгуба;
 Да плати лежарина на стоката доколку задоцни по определениот рок за
подигање на стоката според тарифата;
 Да ги плати превозните и други трошоци доколку е така предвидено со
договорот, односно со товарниот лист.28
Во случај кога не е издаден преносен товарен лист за време на превозот,
испраќачот може да го измени договорот за превоз и да побара:
 Стоката да се врати на одпремната станица;
 Стоката попатно да се застани;
 Да се оддложи издавањето на стоката;
 Стоката да се издаде на некој друг примач;
 Стоката да се издаде на некоја друга одредишна станица;
 Трошоците, за кој во товарниот лист е наведено дека ќе ги плати примателот
на стоката, да се наплатат од него наместо од примателот.29
Како и испраќачот, така и примачот на стоката има за право да бара измени во
договорот за превоз доколку во товарниот лист е наведено дека тој располага со
стоката, или доколку му е предаден дупликат товарен лист. Притоа примачот може
да бара:
 Пратката попатно да биде стопирана;
 Да се одложи издавањето на пратката;
 Пратката да биде издадена на некој друг примач;
 Пратката да биде издадена на некоја друга одредишна станица;
 Пратката да се врати во отпремната станица.30
Изменувањето на договорот се врши на посебен образец кој е изготвен од
страна на железницата. Истата е должна да стави станичен печат врз дупликатот
на товарниот лист. Во случаеви да дојде до пореметување во сообраќајот,
спротивности во царинските и други прописи или доколку при промена на
27
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одредишната станица , стоката не може да ги покрие трошоците за превоз, тогаш
железницата може да ги одбие барањата за имени во договорот за превоз.

2.5 Железнички тарифи
Од

сите

превозни

тарифи,

железничките

тарифи

се

најсложени

и

најкомпликувани во практичната примена за пронаоѓање на најекономичен
превозен пат при превоз на стока.
Железничките тарифи , за разлика од тарифите во другите превозни гранки
ги имаат следните основни карактеристики:
 Влијание на државата во тарифната политкиа;
 Јавност и еднаквост при примената на тарифата;
 Сложеност и комплицираност на тарифата;
 Задолжителна примена на тарифата.31
Како резултат на големото влијание што го има железницата во економската
политика на секоја земја, членките на Конвенцијата CIM имаат слобода во
приспособување на своите тарифи во однос на своите економски потреби.

2.5.1 Основни елементи на железничките тарифи
Железничките тарифи се составени од пет основни елементи и тоа:
 Општи тарифски одредби – се однесуваат на определувањето на начинот
на пресметка на превознината и останатите такси
 Класификација на стоки – се врши нивно групирање по гранки и
определување по тарифни класи. Притоа, потребно е наименувањето на
стоката на товарниот лист, да се запише на начин кој е предвиден со ваквата
класификација. Всушност, класификацијата на стоките претставува основа
на

целокупниот

тарифен

систем.

Важно

е

да

се

напомене

дека

распределувањето на стоката по тарифни класи, се врши во зависност од
нејзините карактеристики, својства, вредност, облик, начин на пакување и сл.
Железницата при изработка на тарифите, на прво место ги зема предвид
своите трошоци, а потоа ја одредува и границата на најниската превозна
стока, која би обезбедила нејзино рентабилно работење. Исто така, при
класификација на стоката, се зема предвид економското значење на
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одделниот производ за една земја и нејзиниот интерес. Затоа, во тарифската
класа, некои стоки се распределени во повисока, а други во пониска класа.
 Тарифски таблици – ги даваат тарифските превозни такси, кои се
одредуваат врз основа на тарифските класи, оддалеченоста и тежината. За
вагонските пратки, превозните ставки се поделени според вагонските класи.
Секоја од нив има четири различни превозни ставки и тоа:
o 5 – тонски, кај кои се наплаќаат за најмалку 5000 кг;
o 10 – тонски, кај кои се наплаќаат за најмалку 10000 кг;
o 15 – тонски, кај кои се наплаќаат за најмалку 15000 кг;
o 20 – тонски, кај кои се наплаќаат за најмалку 20 000.
Kај денковите пратки, пак превознината се пресметува пооделно за
групата од 10 кг до 1000 кг, и над 1000 кг до 5000 кг. Кај овој вид пратки, се
зема предвид само оддалеченоста.
 Таблици за оддалеченост на превозот на стоки – се применува за да
може да се определи тарифската оддалеченост помеѓу отпремната и
упатната, односно одредишна станица. Притоа, мора да се напомене дека
тарифската оддалеченост се разликува од вистинската оддалеченост на
превозниот пат. Кога се прават пресметки во врска со превозните трошоци,
секогаш се зема предвид само тарифската оддалеченост, а не и вистинската.
 Именикот на железничката станица – ги содржи сите службени места и
станици, помеѓу кои е дозволен превоз на стока. Ова се напоменува затоа
што има помал број на станици во кои не се дозволува вршење
манипулација со стоката, во смисла на утоварување и истоварување, поради
што се слабо или воопшто не се опремени со потребните уреди и средства
за таа цел. Целта на именикот на железничката станица е да се утврди дали
постои називот на службеното место и дали таа станица е отворена за
стоков промет. Исто така, со овој именик се утврдува и техничка опременост
на станицата, за приемт на сите или одделни видови стока и количини.32

2.5.2 Видови меѓународни железнички тарифи
Меѓународните тарифи за превоз на стока ги има во голем број како во Европа
така и во светот, бедејќи се заснован врз билатерални и мултилатерални спогодби
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меѓу заинтересираните земји, односно железничките претпријатија. Постојат повеќе
видови од овие тарифи :
 Oпшти меѓународни тарифи – ги донесуваат Меѓународната железничка
унија (UIC) други меѓународни организации (Економска комисија на за
Европа и др) и имаат за цел да го олесни и унапреди меѓународниот
железнички промет на стока. До денес, таа нема донесено општа тарифа со
која би се применувала за сите пратки што се превезуваат со железница.
Меѓутоа, сепак е голем успехот што таа донесе меѓународни тарифи од
општо значење и тоа:
o Oпшта европска тарифа за денкови пратки (TGED) –оваа тарифа има
цел да го олесни и унапреди превозот нам денковите пратки во
меѓународниот железнички промет;
o Општа меѓународна тарифа за превоз на експресна стока (TGEx) oваа тарифа содржи општи одредби за превоз и тарифни ставки за
превоз на експресни стоковни пратки помеѓу европските земји и
членови на Меѓународната железничка унија. Таа е многу практична за
примена и со нејзиното донесување , во многу се олесни отпремата на
ескспресната стока во меѓународниот железнички промет;
o Европската тарифа за превоз на трансконтејнери во вагонски пратки
(IUC) –оваа тарифа се состои од два дела. Првиот дел содржи
особено дополнителни одредби кон CIM; општи и особено тарифни
прописи, додека вториот дел ги содржи релациите, превозните
патишта и превознината изразена во златни франкови. Во оваа група
спаѓа и тарифата со која се регулира превозот на големите контејнери
во режија на друштвотвото INTERCONTAINER;
o Општа европска тарифа за вагонски пратки (TEW).
 Сојузна тарифа – има цел да го поедностави пресметувањето на
превозните ставки во транспортот помеѓу две земји, при што како транзитни
можат да учествуваат и други земји. Овие тарифи го донесуваат спогодбено
заинтересираните земји, па во тој случај се зборува за железнички сојуз.
Сојузните тарифи не ги опфаќа сите видови стока туку оние што се најчести
предмети на стоковата размена помеѓу соодветните земји. Исто така, ги
содржат само оние станици од кои таквите предмети редовно се
транспортираат. Сојузните тарифи не смеат никако да бидат поголеми од
внатрешните тарифи на земјата учесничка во потпишувањето на спогодбата.
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Сојузните тарифи во надворешнотрговската размена даваат особено
предимство, бидејќи на лесен начин може да се дојде до калкулација и
утврдување на превозните трошоци од испратната до упатната станица.
Сојузните тарифи може да се јават во два вида и тоа:
o Класифицирани тарифи – се применуваат редовно помеѓу соседни
земји;
o Тарифи по предмет – се применуваат редовно во случај кога во
превозот учествуваат поголем број железнички управи.
Превозните ставки во сојузните тарифи обично се утврдуваат во некоја
цврста валута , најчесто во швајцарски франкови, редовно посебно за секоја
земја која учествува во превозот.
 Транзитни тарифи – се оние што ги применува една земја за пратки кои
доаѓаат од странство и се применуваат преку нејзината железничка пруга, во
некоја друга земја. Во зависност од економските потреби и интереси за таков
транзитна стока по пругите на определена земја зависат и транзитните
тарифи, дали ќе бидат исти, пониски или помали од внатрешните тарифи,
доколку конкуренцијата на другите железници и превозни патишта е
поголема, транзитните тарифи ќе бидат пониски и обратно.
 Пристанишните тарифи - важат само за транзитен превоз на стока преку
одредени морски пристаништа. Превозните ставки кај овие тарифи се
поевтини од оние во редовните тарифи. Пристанишните тарифи се
применуваат во своите земји на Европа, особено имаат значење во земјите
кои немаат директен излез на море. Пристанишните тарифи ги делиме на
две главни групи и тоа:
o Пристанишни тарифи со внатрешно значење – се применуваат само
во внатрешниот стоков промет и
o Пристанишни тарифи со транзитно значење – се применуваат во
меѓународниот стоков промет.
 Исклучителните тарифи – се применуваат главно, кога се сака да се
извлече некој товар од страснтво во транзиот преку одредена земја за други
прекуморски земји, и кога се сака да се олесни пласманот на некои поевтини
масовни производи на домашниот и странски пазар. Овие тарифи се
специјални тарифи кои предвидуваат пониски превозни ставки, однсосно
класи од редовните линии. Исклучителните тарифи можат да бидат од
привремен карактер и од траен карактер. Исклучителните тарифи не треба
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да се идентификуваат со повластиците што железницата ги дава во
одредени случаи ако тоа го бараат интересите на стопанството или
нејзините сопствени интереси.33

2.6 Превозен пат
Според конвенцијата ЦИМ "CIM", испраќачот може во товарниот лист да го
пропише превозниот пат. При тоа може да се наведат само пограничните точки , а
според потреба преодните станици меѓу железниците.34 Со цел поекономично
организирање на своите капацитети, железницата настојува да биде што е можно
послободна при изборот на превозен пат. Воедно не се дозволува на товарниот
лист да се запишуваат општи поими како “најкус пат” или “најевтина тарифа”.
Согласно Еднообразните правила ЦИМ, пропишување на превозниот пат постои
при:
 Означување на станиците во кои ќе се вршат формалностите од страна на
царинските и други управни органи, како и станиците во кои е потребно да се
преземат посебни мерки кон стоката, како на пример поење и хранење жив
добиток и сл.;
 Наведување на тарифите кои треба да се применат , доколку тоа е доволно
за да може да се утврдат станиците, помеѓу кои треба да се примени
бараната тарифа;
 Изјава за плаќање на сите или дел од трошоците, на име означени тарифни
точки помеѓу соседните земји. Односно, со оваа изјава, испраќачот ја
определува посебната и пограничната точка.35
Во случаеви кога испраќачот не навел доволно означувања со цел одредување
на превозниот пат и употребата на тарифите или истите не се во складност тогаш
железницата има право да го избере онај превозен пат кој смета дека ќе биде
најповолен за испраќачот. При настанување на штета при вакво одредување на
превозен пат, железницата одговара единствено само доколку штетата настанала
како резултат на крајно невнимание.
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3.Општи услови за превоз
Овој дел ги опфаќа поимот, видот и роковите на испорака, како и требувањето,
товарањето и растоварање на вагоните. Покрај тоа, како главен услов за испорака
представува и меѓународниот железнички товарен лист, заедно со пресметката и
плаќањето на трошоците за превоз.

3.1 Поим и видови на испорака
Под пратка се подразбира стока што се дава за превоз со еден товарен лист.36
Со одобрување од страна на железницата, исто така со еден товарен лист може да
се предаде стока за превоз која има голем обем за која е потребно товарање во
повеќе вагони. Исто така, и пратките во повеќе вагони кои се натоварени со ист вид
на стока од страна на еден испраќач за еден примач како и од иста отпремна и иста
допремна станица се испраќаат со еден товарен лист.
Според количината, пратките може да бидат:
 Денкови пратки кои не надминуваат тежина над 5000 кг и за кои железницата
не става на располагање вагон само за ова количество на стока. За овие
пратки се составува товарница во два примероци каде едниот примерок ја
прати стоката, а другиот останува на отпремната станица и
 Вагонски пратки чија што тежина е најмалку 5000 кг за која железницата
става на располагање посебен вагон според законските и други прописи како
и според тарифните одредби.37
Пратките, во зависност од начинот на превоз и пресметката на превознината,
може да се испорачаат во:
 Редовен превоз, кој се одвива во рамките на возниот ред на железницата;
 Орочен превоз, превоз на вагонски пратки во време што е одредено со
договорот;
 Договорен превоз, каде железницата и логистичкиот оператор ја договараат
динамиката на испорака и превозот за одреден временски период;
 Брзовозен или експресен превоз со ограничено кратко време на испорака.38
Треба да се напомене дека кај експресните пратки цената на превознината е
скоро двојно поголема од онаа кај редовниот превоз па затоа овој вид на превоз се
користи многу малку. Исто така количината на стока кај овој превоз не треба да
36
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биде потешка од 100 кг. Воедно кај овој превоз примателот на стоката има рок да ја
подигне стоката за 24 часа, во спротивно истиот е должен да плати лежарина за
стоката. Прописите за меѓународен експресен превоз на стока се содржани во
Правилникот за меѓународен железнички превоз на експресни пратки RIE, како
четврти прилог на Еднообразните правила CIM.39

3.2 Рокови на испорака
Роковите на испорака се состојат од два дела и тоа: отпремен рок кој опфаќа
времето кое е одреден за извршување на отпрема на стоката кај отпремната
станица и превозен рок кој го опфаќа времето за превоз.
Ако со посебен договор помеѓу железницата не се утврдени посебни рокови
за испорака за одреден превоз или одредена релација, роковите за меѓународен
транспорт изнесуваат:
 Вагонски пратки:
o Брзовозни:


Отпремен рок – 12 часа



Превозен рок за секои почетни 400 км – 24 часа

o Споровозни40:


Oтпремен рок – 24 часа



Превозен рок за секои почетни 300 км – 24 часа

 Денкови пратки:
o Брзовозни:


Отпремен рок – 12 часа



Превозен рок за секои почетни 300 км – 24 часа

o Споровозни:


Отпремен рок – 24 часа



Превозен рок , за секои почетни 200 км – 24 часа41

Роковите за испорака не течат додека пратката е задржана, поради следните
причини:
 Поради работа на царинските и други управни органи
 Поради измени на договорот за превоз
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 Поради проверка на содржината и тежината на стоката, доколку со проверка
е утврдена неточност на на одот на товарниот лист
 Поради претовар на стоката или поправка на неправилно утоварена стока
 Поради посебни работи во врска со пратката (хранење и поење жив добиток
и сл.)
 Поради други причини , кои го спречувале почетокот или продолжувањето на
превозот, ако тоа не било по вина на железницата.42

3.3 Требување и рок на утовар на вагони
Испраќачот заради превоз на својата стока со железница, треба да изврши
требување на вагони при одрепната станица. Требувањето се врши со посебни
обрасци каде се наведува датум на утовар, серија на кола, видот и количина на
стоката, превозниот пат, упатната станица и др. Како резултат на ваквите пријави,
железницата има можност да навреме и економски најдобро ги обезбеди
потребните вагони за транспорт. Отпремната железничка станица треба да води
сметка за обезбедување на потребните вагони првенствено за стока која е лесно
расиплива.
Испраќачот е должен во пропишан рок од страна на железницата да ја товари
стоката во однапред требуваните вагони. Во случаеви кога ќе ги пропушти
роковите, испраќачот е должен да плати колска денгуба. Роковите за товар
најчесто се 6 часа од моментот кога вагонот е поставен за товарање. Меѓутоа,
роковите може да бидат подолги кога стоката би се товарала во посебни временски
услови или во станици каде има големи количини на стока. Рокот во ваквите
слуќчаеви може да биде и 10 часа.
Железницата има право на колска денгуба во следните случаи:
 Ако испраќачот ги пречекорил роковите за утовар;
 Ако стоката не е товарена на правилен начин (како на пример, ја загрозува
безбедноста на транспортот, можат да се оштетат превозните средства или
да се оштети друга стока што се превезува) и поради тоа што дошло до
задоцнување на превозот;
 Ако испраќачот не и ги исплатил на железницата одредените давачки –
износот во товарниот лист;
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 Ако определените потребните докоменти за превоз, испраќачот навреме не и
ги предал на железницата или пак се направилно пополнети или дадени.43
Во рокот за товарање на вагоните не се смета времето додека трае виша сила,
времето за извршување на царинска или друг вид контрола како и времето што го
предизвикала железницата со пролонгирање товар на стоката во железничките
вагони. Износот на колската денгуба и неговото пресметување е определен со
посебна тарифа. Во случајеви кога рокот за товарање на стоката е надминат за 24
часа, железницата може стоката да ја истовари и привремено да ја смести или
врати на испраќачот. Трошокот и ризикот за ваквата операција го сноси испраќачот
на стоката.

3.4 Утовар и истовар на стока
Утоварот на стоката во вагоните во случајеви кога станува збор за денкови
пратки, го врши железницата, додека пак вагонските пратки ги товара самиот
испраќач.
При товарањето на стоката во вагоните, треба да се води сметка тоа да биде
правилно што подразбира сигурен превоз на стоката како и безбедност на самиот
вагон. Кога станува збор за вагонските пратки, испраќачот треба да води сметка за
тежината на стоката, односно да се натовари стока онолку колку што е пропишано
за тој вид на вогон. Воедно треба да се води сметка да не дојде до
преоптовареност на оската. Доколку железницата забележи дека транспортното
средство е претоварено, истата го известува испраќачот за тоа, а тој е должен
вишокот стока да го растовари. Во случајеви кога железницата ќе забележи дека
некој вагон е претоварен на попатна станица тогаш истата по службена должност
вишокот ќе го растовари и за тоа ќе го извести испраќачот и ќе чека понатамошни
инструкции од него.
Кога има случајеви на претовар тогаш железницата има за право да наплати пет
пати поголема превознина за количината на стока која ја надминува границата. 44
При истовар на стоката, исто како и кај утоварањето, постојат одредени рокови
кога тоа треба да го изврши примачот на стоката. Доколку тие рокови се надминати
тогаш железницата има за право да наплати колска денгуба.
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3.5 Меѓународен железнички товарен лист
Товарниот лист претставува формален договор за превоз на стока помеѓу
испраќачот и железницата, што се склучува на однапред испечатени образци.
Имено, со склучување на договор за превоз со една железничка управа, сите
останати железници кои учерствуваат во тој превоз се обврзуваат дека ќе го
извршат превозот.
И ЦИМ и Меѓународната конвенција СМГС "SMGS"45 предвидуваат точен облик
и содржина на меѓународниот железнички товарен лист.
Според CIM, товарниот лист се состои од гарнитура на пет листа и тоа:
 Број 1 – оригинал од товарниот лист;
 Број 2 – товарна карта (оваа карта ја задржува упатната станица);
 Број 3 – известие за пристигнување, наменето за упатната железница;
 Број 4 – дупликат од товарниот лист (се предава на испраќачот);
 Број 5 – копија (го задржува отпремната станица).46
Броевите 1 и 4 од товарниот лист се наменети за договорните станки, додека
останатите броеви се наменети за интерна употреба на железницата. Товарниот
лист се пополнува на еден од службените јазици како италијански, германски и
француски, а воедно дозволено е и пополнување на јазикот на државата каде се
наоѓа отпремната железничка станица. Податоците во товарниот лист мора да
бидат напишани со мастило или електронски и истите мора да бидат потполно
читливи. Испраќачот воедно е одговорен за точноста на податоците како и изјавите
кои ги навел во товарниот лист.
Товарниот лист мора да содржи:
 Место и датум на составување;
 Назнака на одредишната станица, која мора да одговара со именикот на
железнички станици;
 Име и презиме или назив на примателот и негова адреса;
 Назнака и маса на стоката, количина и опис на амбалажата кај денковите
пратки;
 Име и презиме или назив на испраќачот како и негова адреса и потпис кој
може да биде заменет со печат;
 Жиг на отпремната станица;
45
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 Превозни и други трошоци;
 Попис на исправи кои се приложуваат заедно со товарниот лист;
 Број на вагон, а за кориснкикот на превозот и број на пратката која ја испраќа
испраќачот.47
Со самото предавање на стоката за превоз, железницата и испраќачот стапуваат
во правен однос. Ваквиот правењн однос трае се додека примачот на стоката не го
откупи товарниот лист. Товарниот лист се одкупува кога стоката ќе стигне до
назначената станица за подигање од страна на примателот на стоката, односно
кога примателот ќе се легимитира и ќе ги исплати трошоците наведени во
товарниот лист. Има случаеви кога примателот на стоката се јавува како купувач
при што бара да му се достави дупликат од товарниот лист со цел да се заштити од
несакани дејствија од страна на продавачот. Во овј случај продавачот се
исклулчува од можност да располага со стоката во текот на превозот.
Испраќачот и превозникот можат да одредат да превозникот издаде товарен
лист по наредба или на доносителот. Кај товарниот лист, кој се предава на
испраќачот, мора да биде изричито назначено дека тоа е пренослив товарен лист,
а на примерокот кој ја прати стоката мора да биде назначено дека е издаден
пренослив товарен лист.48 Ваквиот товарен лист не даваправо на располагање со
стоката.

3.6 Певозни трошоци
Превозните трошоци се пресметуваат по тарифата која се применува на
денот на склучување на договорот за превоз. Трошоците мора да ги плати
примателот кога ќе го откупи товарниот лист, доколку испраќачот не го презел на
себе плаќањето на трошоците.49 Имено, испраќачот на стоката е тој кој одлучува кој
ќе ги плати трошоците, пред предавањетѕо на стоката за превоз. Оној кој ги сноси
трошоците, се запишува во товарниот лист во рубриката “Изјава за плаќање”. Во
оваа рубрика, испраќачот е должен да наведе еден во следните изрази:
 Франко сите трошоци: во овој случај, испраќачот ги презема сите превозни
трошоци, заклучно со предавањето на пратката;
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 Франко превознина вклучено: во овој случај, испраќачот ги презема
превозните и други трошоци. Притоа потребно е трошоците точно да се
наведат според утврдениот тарифен број, на пр: мерење, броење, и сл;.
 Франко превознина: испраќачот ја презема на себе само превознината, но не
и останатите трошоци;
 Франко износ: се применува во случај кога испраќачот презема на себе
определен износ, кој е потребно да биде впишан во бројки;
 Франко превознина до: испраќачот презел на себе, да плати превознина до
одредена точка од тарифското седиште помеѓу две соседни земји;
 Франко превознина, фклучувајќи ги и, до Х: во овој случај, испраќачот ги
презема на себе превозните трошоци и други трошоци до Х, притоа не
сметајќи ги сите трошоци кои се однесуваат на наредната земја или
железница (Х означува име на тарифно седиште помеѓу две гранични
земји).50
Во случајеви кога испраѓачот не презема на себе да плати какви и да било
трошоци, тогаш во оваа рубрика не се внесува ништо.
Кога предмет на превоз е леснорасиплива стока, живи животни или стока со
мала вредност, тогаш испраќачот е должен однапред да ги плати превозните
трошоци. Железницата има право, во ситуации кога има неправилно именување на
стоката во товарниот лист или неточни или непотполни податоци, да наплати
поголема превознина.

3.7 Царински надзор и контрола во железничкиот сообраќај
Железничките и превозни средства и стоки што се превезуваат во или се
изнесуваат од домашното цариснко подрачје, се ставаат на увид на царинските
органи кај пограничната железничка станица.51 Должноста за известување на
царинскиот орган за времето на пристигнување и заминување на возовите, како и
колосекот на којшто ќе застане возот, припаѓа на пограничната железничка
станица. Само службени лица и работници на железницата имаат дозвола за
пристап во возот во текот на царинската контрола.
Во стоковиот промет, од моментот кога возот ќе пристигне на железничкиот
царински колосек, железницата до царинскиот орган поднесува список на вагони и
товарни листови. Во зависност од тоа дали стоките ќе бидат истоварени на
50
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влезната железничка станица или ќе бидат предмет на транзитна постапка, такви
мерки на царински надзор презема и надлежниот царински орган. Во случаевите
кога возот го напушта домашното царинско подрачје и во композицијата има само
празни вагони, тогаш возот се става на увид усно. Доколку само во еден од
вагоните има стока, тогаш композицијата се става на увид во писмена форма.
Доколку царинскиот орган од преземените мерки увиди дека возот ги исполнува
сите пропишани мерки, за тоа ја известува железницата и возот може да го
напушти домашното царинско подрачје.

4. Одговорност на железницата
Железницата одговара за стоката која ја примила за транспорт со товарен лист,
за целиот превозен пат се до моментот на нејзиното предавање на примачот на
стоката. Исто така, секоја железница која ја презема стоката за превоз од друга
железница одговара солидарно исто како железницата која ја примила стоката.
Железницата единствено одговара за штетата направена од страна на лица кои по
налог на железницата работат на превозот.

4.1 Траење, ограничување и исклучување на одговорност на
железницата
Во случаевите кога железницата ќе увиди дека настанала штета при превозот,
должна е да состави записник и на истиот да ги наведе причините за настанатата
штета и датумот. По потреба овој записник се составува пред сведоци или вештак.
Доколку сопственикот на стоката не се согласува со овој записник, може да побара
утврдување и наплаќање на штетата преку суд. Доколку пак дојде до целосно
губење на стоката, истото се запишува во товарниот лист.
Примачот на стоката може веднаш да ја рекламира стоката доколку на неа има
видни оштетувања, а доколку оштетувањата не можат да се забележат веднаш при
примањето на стоката, истите да се пријават во рок од 7 дена.
Доколку пак стоката не му е издадена на примачот во рок од 30 дена, истиот
може да ја смета стоката како изгубена. Меѓутоа, постои можност да примачот да
поднесе барање до железницата со кое ќе побара, доколку стоката биде
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пронајдена во рок од една година, таа да му биде вратена, а за сметка на тоа тој да
го врати подполниот износ на добиената оштета.52
Железницата е должна да при секое целосно или делумно губење на стоката,
да плати оштета. Оштетата се плаќа според вредноста на стоката која ја има на
пазарот или цената во местото во времето кога таа била предадена за превоз.
Износот се смета по берзански курс.
Меѓутоа, оштетата не може да биде поголема од 17 пресметковни единици по
килограм бруто маса која недостига. Железницата е должна освен тоа да ја врати
превознината, царинските и други износи платени за превозот на онаа стока која е
изгубена.53
Во ситуации каде со оштетувањето на дел од стоката, целата стока ја изгубила
вредноста, тогаш железницата ќе плати штета во износ еднаков како целата стока
да е потполно изгубена.
Доколку рокот на испорака е пречекорен и примачот на стоката докаже дека за
тоа пречекорување му било нанесено штета, железницата ја покрива таквата штета
најмногу во износ на три возарини.
Според еднообразните правила за превоз со железница CIM, железницата е
ослободена од одговорност поради потполно или делумно губење или оштетување
на стоката, како и пречекорување на роковите на испорака доколку таа докаже
дека:
 Ваквото оштетување настанало како резултат на вина на носителот на
правото од превозот;
 Поради својства и карактеристики на самата стока, која е предмет на договор
за превоз;
 Поради причини за кои железницата не знаела, ниту можела да претпостави
дека ќе настанат, нуиту пак, да ги избегне, односно причини кои не зависат
од нејзината волја.54
Железницата, најпосле не одговара, ако штетата настанала:
 Заради превозот кој се обавува во отворени вагони на темел постоечките
прописи или во договор со испраќачот и наведен во товарниот лист;
 Заради неправилно или недоволно пакување;
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 Заради неправилен утовар, редење или остовар на стоката, кога стоката ја
товара испраќачот или примачот врз основа на важечките прописи и
договори;
 Заради стока која е по своите својства особено изложена на делумно или
потполно губење или оштетување заради кршење, скапување, мрзнење,
топлина, капење, сушење, расипување и сл.;
 Заради тоа што стоката е исклучена од превоз, или се прима за превоз со
посебни услови, предадена за превоз со неисправна, неточна

или

непотполна назнака или испраќачот не превзел мерки за внимание за стока
која се прима за превоз под посебни услови;
 Заради посебни опасности на кои се изложенин живи животни во текот на
превозот;
 Заради превоз на живи животни или друга стока која се темели на тарифи
или договори со испраќачот наведен на товарниот лист, мора да се
превезуваат со пратња, доколку губењето или оштетувањето настане
доколку примачот пропушти да ги одстрани опасностите во врска со
превозот;
 Заради неизвршување на царински и други формалности кои испраќачот,
примачот или нивни помошник е должен да ги изврши во меѓународниот
транспорт.55
Железницата е должна при настанување на штета да докаже дека истата
настанала како резултат на некоја од погоре наведените причини, додека
другата страна од договорот за превоз е должна да го докаже спротивното.

4.2 Мешовит (комбиниран) превоз
Ако превозот на стока се врши во содејство на повеќе превозници од други
гранки на прометот, тогаш станува збор за комбиниран или мешовит превоз.56 Кога
ќе настане штета при ваков вид на превоз, превозникот е должен да ја надомести
штетата според важечките прописи кои важат во оној дел при транспортот во кој
настанал штетата. Доколку превозникот освен со железница, без знаење на
испраќачот, ангажира и превозници од други гранки тогаш доколку настане штета,
истата се пресметува според важечките железнички прописи доколку истото е во
корист на испраќачот.
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Конвенцијата ЦОТИФ "COTI"F подетално го регулира комбинираниот превоз при
кој железничките вагони се превезуваат по море со траект. Имено, железницата
може да се повика на ослободување од одговорност, при штета која настанала при
ваквиот транспорт или пречекорување на роковите доколку штетата настанала при
поморскиот превоз. Во ваков случај, железницата нема да одговара:
 За работи, невнимание и кривица на заповедникот, морнарите, кормиларот
или особи подчинете под поморскиот превозник, а вработени на пловидба
или во управата на бродот;
 За пловидбена неспособност на бродот, доколку поморскиот превозник
докаже дека истата неспособност не настанала поради недоволна грижа да
го оспособи бродот за пловидба или да го опреми со опрема, екипажот и
потребни намирници, или просториите во бродот во кој се товари стоката,
прилагодат и доведат во исправна состојба, така да бидат во состојба за
сместување, превоз и чување на стоката;
 За пожар, доколку превозникот докаже дека не го предизвикал и истиот не
настанал по негова вина или по вина на заповедникот, морнарите,
кормиларот и нивните подчинети;
 За опасности при несреќа или настани на море или други пловни води;
 За спасување или обид за спасување на живот на море;
 За сместување на стока на палуба, доколку превозникот дал согласност во
товарниот лист, и ако стоката не се превезува во вагони.57

5. Рекламации, тужби
договорот за превоз

и

застарување

на

побарувањата

од

Правото за поднесување рекламации, односно барање за надоместок за штета
со тужба против железницата имаат испраќачот, примачот или друго лице ако врз
него се пренесени правата кои му даваат право за поднесување рекламација или
тужба против железницата во зависност од односите во превозот.58
Целта на рекламацијата е да меѓусебните спорови од договорот за превоз да се
решат мирно без судска постапка.
Рекламациите може да се однесуваат на:
 Враќање на повеќе наплатени превозни трошоци;
 Наплата на помалку наплатени превозни трошоци;
57
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 Наплата на други побарувања врз основа на договорот за превоз (губење,
оштетување, пречекорување на рокот на испорака).59
Службата за контрола на приходи на железницата, по службена должност мора
да ги врати одповеќе наплатените превозни трошоци. Носителот на права во рок од
6 месеци,мора да го достави до железницата товарниот лист и други исправи со
кои ќе докаже дека платил повисоки превозни трошоци.
При наплата на помалку платени трошоци, корисникот на превозот во рок од 15
дена треба да ги подмири истите, по предходно писмено известување од страна на
железницата.
Рекламацијата заедно со товарниот лист и другите исправи се поднесуваат со
цел подмирување на други барања кои се однесуваат на договорот за превоз.
Доколку договорните странки од договорот за превоз не можат да го решат
спорот со поднесување рекламации, или се незадоволни со резултатот од истите
може да поведат спор со поднесување тужба до надлежен државен орган.
Оштетената страна при поднесувањето на тужба потребно е да ги поднесе и
товарниот лист и сите други документи кои би биле потребни во текот на
парничката постапка.
Застарувањата на побарувањата кои произлегуваат од договорот за превоз
застаруваат во рок од една година во слиучаевите кога се однесуваат за помалку
или повеќе наплатена превознина и други трошоци, додека пак за ранување, други
телесни повреди и душевни повреди застарувањето е две годни. Во случај на
побарувања

поради

намерни

штети,

договор

за

превоз

врз

основа

на

реекспедиција, исплата на побарувања кои се однесуваат на остаток на продадена
стока од страна на железницата, истите не застаруваат во рок од една туку во рок
од две години. Истото е регулирано на меѓународен план.60

6. Посебни видови на железнички превоз
Под посебни видови на превоз со железница се пдоразбираат превоз на
посмртни остатоци, превоз на живи животни и превоз на опасна стока.
Посмртните остатоци за превоз се предаваат како вагонски пратки во редовен а
почесто во експресен превоз. Испраќачот мора на железницата да и достави
спроводница за пренос на мртовец. Ваквата спроводница се прикачува врз
59
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товарниот лист, а ја издава надлежен орган и содржи податоци за идентитетот на
мртовецот и услови за превоз. Превозните трошоци при ваква испорака се плаќаат
однапред. Мртовецот треба да бисе сместен во лимен сандук кој ќе биде
херметички затворен. Предметите кои припаѓаат во опремата на мртовецот се
транспортираат бесплатно. Железницата е должна ваквата пратка да ја превезе на
најбрз начин и без прекини.
Кога станува збор за превоз на живи животни со железница, тогаш истите се
превезуваат според важечките ветеринарно – санитарни прописи и во посебни
вагони. Во случај да се превезува едно животно, истото треба да биде сместено во
прикладен сандук.61 Испаќачот е должен да ги подготви животните за превоз, и
истоите ги предава за превоз со товарен лист, на кој не може да биде наведена
друга стока. Заедно со животните може да се превезува одредена количина на
храна потребна во текот на превозот. Кај овој вид на превоз, транспортните
трошоци се плаќаат однапред. Во случај железницата да забележи дека животните
во текот на превозот се измачуваат, истата има за право да на трошок на
испраќачот превземе соодветни мерки со цел прекинување на измачувањето на
животните. Кога транспортот трае повеќе од 24 часа, тогаш задолжително е заедно
со стоката да има и луѓе кои ќе се грижат за истата како хранење и поење. Истите
се наведуваат на товарниот лист. Во ситуации кога некое од животните ќе се
разболи и умре, стоката се запира на прикладна железничка станица каде има
ветеринар. По завршувањето на транспортот, железницата мора да го исчисти и
дезинфицира вагонот, а за тоа може да наплати трошоци кои се предвидени во
тарифите.
Превозот на опасна стока е регулиран со конвенцијата ЦОТИФ, односно со
Меѓународниот правилник за превоз на опасна стока со железница РИД "RID".
Манипулирање со ваков вид на стоки се прави на посебни места кои не го
загрозуваат животот и здравјето на луѓето како и животната средина. Ваквата стока
се пакува во амбалажа која е изричито обележана за видот на стоката. Со цел
давање на превоз на ваков вид стока, потребни се одобрувања од министерствата,
во зависност од видот на стоката. Исправат со која се ставаат за превоз ваквите
стоки, се издава во три примероци, по еден за испраќачот, превозникот и примачот.
Ваквата исправа ги содржи следните податоци:
 Податоци за содржината на пратката (назнака, вид, хемиски и технички
состав, маса, број на парчиња, идентификационен број од РИД);
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 Назнака од испраќачот дека се исполнети условите одредени за превоз на
таквиот вид стока;
 Назив , име и иадреса на испраќачот и примачот;
 Назнака дека заедно со исправатата на испраќачот, му е предаден и упат за
посебни мерки на сигурност и одобрување за превоз;
 Потпис и печат на примачот.62

7. Современи транспортни технологии и системи
Под

Современи

транспортни

технологии

се

подразбира

примената

на

контејнеризацијата и палетизацијата во процесот на превоз на стока, кои доведоа
до појава на нови начини на превоз на стоката. Новите начини на превоз на стока
ги сочинуваат Современите транспортни системи како РО – РО "RO - RO", ЛО - ЛО
"LO – LO", ФО – ФО "FO – FO" бродови, ХУКЕПАК "HUCKEPACK и Бимодалниот
системот кај превозот на стоки со железница.

7.1 Палетизација и контејнеризација
Под

поимот

контејнеризација

се

подразбира

современа

транспортна

технологија која овозможува лесна манипулација со стоката при утовар, претовар,
растовар, како и рационализација на транспортот што значи можност за користење
на повеќе транспортни средства без промена на транспортната единица.63
Транспортна единица
претставува

затворена,

во

процесот

повеќекратно

на

контејнеризација е

употреблива,

отпорна

контејнерот
на

кој

временски

неприлики, транспортна единица со најмалку една врата, која е изградена според
светски прифатени норми и стандарди која се употребува во сите видови
транспорт.64 Според ИСО, постојат 4 вида контејнери во зависност од големината
и тоа А – 40 стапки, B – 30 стапки, С – 20 стапки и D – 10 стапки.
Под поимот палетизација се подразбира транспортна технологија која се состои
од множество на организирани и поврзани средства за работа и технолошки
постапки за автоматизирано манипулирање и транспорт на окрупнети единици на
стока од суровинска база до потрошувач.65

Транспортна единица која се

применува во оваа технологија е палетата која се дефинира како подлога која е
62
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специјално обработена од дрво, метал или од друг материјал на која се товара
стока, при што се обликува една транспортна единица. Најчесто палетите во
железничкиот превоз се со димензии 800мм Х 1200мм и 1000мм Х 1200 мм.
Со примената на новите транспортни технологии се предизвика

сосема нов

пристап кон процесот на организација на превозот на стока. Овие технологии
доведоа до промена на инфраструктурата на пристаништата и железниците,
нивниот начин на работа, доведоа до користење на нови типови на механизација со
голема моќ (кранови, виљушкари, автодигалки) но и нови современи транспортни
средства како РО – РО "RO – RО", ЛО – ЛО "LO – LO", ФО – ФО "FO – FO" бродови,
ХУКЕПАК "HUCKEPACK системот во железницата.

7.2 HUCKEPACK транспортен систем
За овој систем во различни земји се користат различни имиња, пример во
Германија се нарекува Huckepack tragen (носење на грб), во Англија Пиги бег "Piggy
back", Кангару "KangourouЌ во Франција, најчесто употребуван назив за овој систем
е ХУКЕПАК "HUCKEPACK" кој е најчесто употребуван назив во стручната и
сообраќајна литература.
Под Хукепак системот се подразбира специфичен транспортен систем кој се
карактеризира со вертикален или хоризонтален утовар на полни или празни
камиони со приколки, приколки, полуприколки или контејнери на железнички вагони
и нивен превоз. Овој начин на транспорт на превозни средства прв пат се појави во
Германија за време на

Втората светска војна кога борбени возила (тенкови) и

возила од патниот превоз беа товарани на вагони за нивен превоз на далечните
фронтови. За прв пат во циивлниот сообраќај на стока, овој систем се употреби во
СР Германија во почетокот на седумдесетите години на минатиот век, за подоцна
овој транспортен систем да се развие во останатите Европски држави како
Австрија, Швајцарија, Франција, Шведска, како и подоцна во поранешните
комунистички земји како Украина, Белорусија, Русија, СЛовачка, Хрватска и др.
Исто така овај систем широко се применува и во САД, Канада, Австралија,
развиените земји во Азија и др.
Најважни цели на овој транспортен систем се следните:


Поврзување на патниот и железничкиот превоз на многу брз, сигурен и
рационален начин без претовар на товарот од возилото од патниот
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транспорт на железнички вагони, и обратно од железнички вагони на
превозни средства од патниот сообраќај;


Оптимизирање на ефектите на патната и железничката инраструктура и
супструктура;



Забрзување на манипулирањето и превозот на товар во комбинираниот
патно – железнички сообраќај и со тоа минимизирање или потполно
елиминирање на работатата на живата сила во процесот на производство на
сообраќајни услуги;



Квантитативно и квалитативно максимизирање на техничките, технолошки,
организациските и економски ефекти во процесот на производство на
сообраќајни услуги;



Максимизирање на ефектот на работата на креативните и оперативните
менаџери

и

други

работници

ангажирани

во

системот

на

Хукепак

транспортот.66
Постојат три типа на технологии во Хукепак системот и тоа:
 Технологија А (Ролинг хајвеј "Rolling highway")

се карактеризира со

хоризонтален утовар – истовар на камиони со приколки, влекачи со
полуприколки (товарени со стока или празни) на железнички плато вагони
каде утоварот и истоварот се врши преку специјална натоварна рампа.
Имено возачот го управува возилото возејќи напред преку рампата во
железничкиот вагон и обратно од вагонот преку истоварната рампа на тлото.
За време на процесот на превоз на возилата со железница, возачите кои
управуваат со истите одмараат или спијат во вагоните наменети за тоа. Ова
технологија се појавила во педесетите години на дваесеттиот век во
Франција и Германија, за кон крајот на шеесетите години од минатиот век
истата

се

прошири

и

во

земјите

на

Бенелукс.

Како

причини

за

настанувањето на оваа технологија може да се наведат потребите за
растеретување на патната мрежа, заштита на животната средина од
издувните гасови на патните возила како и заштеда на време и
потрошувачка на гориво за време на транспортот.
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Слика 2: Истовар на камион со приколка од плато вагон

Извор http://advantage-environment.com/wp-content/uploads/2009/09/flexiwaggon1.jpg преземено на:
17.04.2017

 Технологија Б (Семи – траилер "Semi – trailer") се карактеризира со
хоризонтален или вертикален утовар – истовар најчесто на камионски
полуприколки или приколки (поретко се користат во практиката) на
железнички плато вагони со спуштен под. Хоризонталниот утовар се врши
со возење на назад на камионот со полуприколката по специјална утоварна
рампа во вагонот, додека истоварот се врши со возење на напред по
специјалната рампа. Вертикалниот утовар и истовар се врши со помош на
специјални дигалки.
Слика 3: Вертикален утовар на камионска полуприколка

Извор http://www.railfreightportal.com/IMG/jpg/16052007wiennw-isu_013.jpg преземено на: 17.04.2017
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 Технологија Ц (Свап – боди "Swap – body") се карактеризира со
вертикален

утовар

на

специјално

изработени

садови

(слични

на

контејнерите) кои се стандардизирани врз железнички вагони со помош на
специјални дигалки во Хукепак терминалите.
Слика 4: Терминал за манипулација со заменливи транспортни сандаци

Извор http://media.commercialappeal.com/media/img/photos/2012/09/05/65075_t607.JPG преземено на:
17.04.2017

7.3 Бимодален транспортен систем
Под бимодален транспортен систем се подразбира специфичен транспортен
систем кој опфаќа превоз на специјални патни полуприколки со товар по патиштата
и железничките колосеци. Овој систем овозможува полуприколките кои се користат
во патниот транспорт за превоз на стока да се “претворат” во посебни железнички
вагони со кои се овозможува класичен превоз по железничките колосеци.
За татко на оваа технологија се смета Роберт С. Риби кој бил проектант во
компанијата Бимодал Корпорејшен “Bimodal Corporation”. Имено оваа компанија во
средината на шеесетите години од минатиот век во САД започнала да конструира и
произведува полуприколки со вграден склоп од железнички тркала кој вертикално
се извлекуваат или вовлекуваат во зависност од видот на превоз. Но како
недостаток на овој вид полуприколки се јави големата мртва маса на
полуприколките со што се намалила носивоста како и брзината на обрт на
вложените средства. Овој проблем бил решен во средината на осумдесетите кога
се конструирани полуприколки што немаат вграден железнички склоп, но иситите
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се опремени со пружини на кои може да се поврзат железнички склопови. После
САД, оваа технологија започнува да се применува и во Европа најпрво во
Британија, а подоцна и во останатите европски развиени земји.
Како најважни цели на овој транпортен систем може да се издвојат:
 Безбедно, брзо и рационално поврзување на патниот и железничкиот
транспорт без претовар на товар од патните превозни средства на
железничките вагони;
 Забрзување на манипулирањето и превозот на товар во комбинираниот
патно – железнички сообраќај и со тоа минимизирање или потполно
исклучување на жива сила во процесот на производство на сообраќајни
услуги;
 Оптимизација на ефектите на патната и железничка инфраструктуа и
супструктура;
 Квалитативно и квантитативно максимизирање на техничките, технолошките,
организациските и економските ефекти на процесите на производство на
сообраќајни услуги;
 Максимизирање на ефектите од работата на сообраќајните технолози,
оперативни и креативни менаџери и

другите работници во системот на

Бимодалниот транспорт.67

7.3.1 Бимодални технологии
Во практитака и теоријата кај Бимодалниот транспортен систем се разликуваат
три вида на бимодални технологии и тоа:
 Прва бимодална транспортна технологија (Марк IV Роад Раилер "Mark IV
Road Railer", Марк V Роад Раилер "Mark V Road Railer", Марк V ССТ Роад
Раилер "Mark V SST Road Railer") е технологија која се развила во САД, а се
карактеризира со полуприколки кои освен тркалата наменети за патен превоз
содржат и склоп на железнички тркала кои вертикално се вовлекуваат или
извлекуваат во зависност од намената на полуприколката.
 Втора бимодална транспортна технологија (Tајгер Реил – Траилер Треин
"Tiger Rail – Trailer Train") e технологија која е развиена во Британија, која се
карактеризира со дополнителни засилувања на предната и задна страна на
полуприколката со соодветни механизми за приклучување на двоосовински
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Цветановски И. “Современи транспортни технологии” Технички факултет, Битола, 2007стр. 29
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железнички склопови. Се користат два вида на железнички склопови и тоа
предните и задните склопови се опремени со одбојници, додека средните
склопови се наменети за поврзување на две полуприколки;
 Трета бимодална транспортна технологија е технологија која е слична на
втората бимодална технологија, но наместо специјални поплуприколки се
употребуваат контејнерски попуприколки. Оваа технологија најмногу се
применува во САД, Австралија и развинените европски земји.68

7.3.2 Постапка за формирање на бимодален воз
Формирањето на бимодален воз се одвива во неколку фази и тоа:
1. Влекач со специјална патна приколка со возење наназад се приближува до
двоосовинското железничко подвозје;
2. Задниот дел од патната полуприколка вертикално се подигнува со помош на
сопствен хидрауличен склоп, а независното двоосовинско железничко
подвозје кое што се наоѓа на шините се потиснува под полуприколката;
3. Со хидраулично подигнување на тркалата на полуприколката, задниот дел
од полуприколката се спушта автоматски на двоосовинското железничко
подвозје со кое автоматски се прицврстува;
4. Со подигнување на потпорникот на патната полуприколка вертикално се
подигнува нејзиниот преден крак, така што од полуприколката може да се
одвои влекачот;
5. Влекачот се одвојува од патната полуприколка која што останува на шините;
6. Двоосовинското железничко подвозје се потиснува по шините под предниот
ден на патната полуприколка;
7. Предниот дел од патната полуприколка се спушта на двоосовинското
железничко подвозје и со тоа специјалната патна полуприколка ги добива
сите карактеристики на железнички товарен вагон.69
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Цветановски И. “Современи транспортни технологии” Технички факултет, Битола, 2007 стр. 112
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Слика 5: Бимодален транспортен систем според MarkVRoadRailer

Извор:Цветановски И. “Современи транспортни технологии” Технички факултет, Битола, 2007
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Втор дел: Железничкиот транспорт во Европската Унија
Вториод дел од овој труд се однесува на железничкиот транспорт на стоки во
Европската Унија (ЕУ). Најпрво е опфатена транспортната политика во рамките на
ЕУ и стратегиите донесени од страна на Европската комисија. Потоа се опфатени
најбитните карактеристики на железничкиот транспорт во ЕУ како најважните
коридори, употребата на железничкиот транспорт во однос на другите модалитети
на транспорт, количеството на стоки кое се превезува со железница и на крај е
извршена анализа на вработеноста во железничкио сектор во ЕУ. Следно е
опфатена либерализацијата на трговијата со логистички услиги која се однесува на
железничкиот транспорт како и на другите видови транспорт, сходно тоа
согледувајќи ги активностите на Генералниот директор за транспорт.
Слика 6. Мапа на ЕРТМС коридорите

Извор:http://www.railwaygazette.com/news/policy/single-view/view/eu-transport-infrastructure-policy-tofocus-on-ten-t-corridors.html преземено на: 07.06.2016
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1. Транспортна политика на Европската Унија
Како резултат на се поголемата размена на стоки ширум ЕУ, се зголемува и
притисокот врз постојаната транспортна инфраструктура. Сигнали за тоа се
преоптовареноста и пренатрупаноста на Европскиот транспортен систем. Со цел
преструктуирање на транспортната политика, во 2001 година е издадена “Белата
Книга” од страна на Европската комисија која била насловена како “Европска
транспортна политика за 2010: Време на одлука”. Во оваа книга, комисијата
предложила 60 мерки кои имаат цел да да создадат помалку натрупан транспортен
систем преку ревитализација на железничкиот транспорт, промовирање на
поморскиот транспорт и транспортот по внатрешни води како и контролирано
зголемување на воздушниот транспорт. Едни од позначајните мерки се програмите
“Марко Поло” и “Галилео”.
намалување

на

Основната цел на програмата “Марко Поло” e

преоптовареноста

на

патиштата

преку

зголемување

на

интермодалноста како и подобрување на влијанието кое го има транспортниот
систем врз животната средина. Имено се смета дека 40% од емисијата на CO2 ја
генерира патниот транспорт.70 Програмата “Галилео” претставува глобален
сателитски навигациски систем кој што е дизајниран со цел решавање на
пробелмите при позиционирањето на транспортните средсва. Што се однесува до
железничкиот транпспорт,

се преземени мерки за негова интреграција со

внатрешните пазари, оптимално искористување на железничката инфраструктура
како и модернизирање на истиот.71
Во октомври 2007 година Европската комисија

ја издала стратегијата

“Логистика: Одржување на движењето на стоките”. Тука биле предложени серија
мерки од страна на Комисијата што имале цел промоција на транспортната
логистика, подобрување на конкурентноста на железничкиот транспорт на стоки,
како и создавање рамка што би овозможила привлекување на повеќе инвестиции
за модернизација на европските пристаништа и развој на поморскиот транспорт на
стоки.72
Во март, 2011 година е издадена “Белата книга 2011” наречена “Мапа на
единственото европско транспортно подрачје – кон конкурентни и ефикасни
70
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транспортни системи” која ја содржи најновата транспортна стратегија на ЕУ.
Европската комисија усвои мапа од 40 конкретни иницијативи за следната декада
со цел да изгради конкурентен транспортен систем кој ќе ја зголеми мобилноста, ќе
ги одстране главните бариери во клучните области и зголемувањето на горивата и
зголемување на вработеноста. Во исто време, предлозите ќе ја намалат зависноста
на ЕУ од увозот на нафта и ќе ја намалат емисијата на јаглерод во транспортот до
60% до 2050 година.73 До 2050 година, главните цели ќе опфаќааат: тотално
одстранување на колите со конвенционално гориво во градовите, 40% употреба на
горива со ниска емисија на јагледор во воздушниот транспорт и до 40%
намалување на емисијата во поморскот транспорт и пренесување најмалку 50% од
друмскиот превоз на стоки кон железничкиот транспорт. Дел од мерките содржани
во оваа стратегија се однесуваат на:
 Подобрување на инфраструктурата;
 Елиминирање на бариерите во логистичкиот сектор преку донесување на т.н.
“авионски пакети” за подобрување на ефикасноста на аеродромите;
 Дописи за унапредување на транспортот по внатрешни води,
 Иницијативи за е – поморски транспорт што ќе овозможи користење на
современи информатички системи и интелегентни технологии во поморскиот
транспорт;
 Намалување на пречките во каботажата на стоки во друмскиот превоз;
 Подобрување на конкурентноста во различни модалитети на транспорт.74

2. Карактеристики на железничкиот транспорт во Европската
Унија
Како главни обележја на железничкиот транспорт

во рамките на ЕУ

представуваат железничките коридори како и искористеноста на овој вид на
транспорт во превозот на на различни видови на стока. Покрај тоа, треба да се
намопене и улогата која ја има овој сектор врз вработеноста.
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2.1 Најважни железнички коридори во Европската Унија
Пред да стане збор за железничките коридори во рамките на Европската Унија,
мора да се спомне и ЕРТМС "ERTMS" (EuropeanRailTrafficManagementSystem)
системот. Овој систем има за цел железничкиот транспорт да го направи посигурен
и поконкурентен. Кога се зборува за овој систем, главно се мисли на два
подсистеми и тоа:
 ETЦС "ETCS" (EuropeantrainControlSystem) систем кој претставува стандард
за контрола на возовите, базиран на опрема сместена во кабините која е
способна да врши надзор над движењата на возот и истите да ги контролира
во согласност на дозволената брзина на секоја линија од секторот,
паралелно со пресметување и вршење надзор на максималната брзина цело
време;
 ГСМ – Р "GSM – R" (GlobalSystemforMobileCommunications – Railways) е
вториот систем кој претставува ги претставува европските комуникациски
стандарди во железничките операции. Базиран врз ГСМ "GSM" радио
технологија,

овој

систем

користи

ексклузивни

фреквенции

со

цел

комуникација на возот со железничките контролни центри, уредите покрај
пругите и сл.75 .
Овој систем со одлука на Комисијата, донесена на 23 април 2008, гарантира
дека сите возови во Европската Унија опремени со ваков систем можат да се
обраќаат на секоја линија која е опремена со ваков систем.
Железничките коридори кои се опремени со овој систем, уште се наречени и
како ЕРТМС "ERTMS" коридори. Во ЕУ постојат 9 ERTMS коридори и тоа:
 Рајна – Алпински коридор кој се протега на 2882 километри и ги поврзува
Холандија,

Белгија,

Германија,

Швајцарија

и Италија. Овој коридор

започнува од Ротердам , преку течението на реката Рајна во индустриското
срце на ЕУ па се до Џенова. Карактеристично за овој коридор е тоа што
истиот се смета за коридор со најголем волумен на транспортирани стоки. Во
2015 година, волуменот на превезени стоки пораснал за 3,3% и се искачил
на 69%.76 Главни инфраструктурни менаџери на овој коридор се: Прореил и
Кејреил "Prorail and Keyrail" во Холандија, Инфрабел "Infrabel" во Белгија, ДБ
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Нетзе "DB Netze" во Германија, БЛС и СББ "BLS и SBB" во Швајцарија и РФИ
"RFI" во Италија;77
 Северно морско – Медитерански коридор, кој се протега на 6553
километри и ги поврзува Ирска, Англија, Белгија, Холандија, Луксмебург,
Швајцарија и Франција78. Коридорот започнува од Единбург, кој преку Лондон
и тунелот во Ламанш се поврзува со Франција, а воедно и пристаништето
Антверпен е поврзано со истиот. Потоа продолжува низ Белгија, Холандија и
Луксембург па се до Мерсej на Медитеранот. Еден крак од Франција го
поврзува Базел во Шфајцарија. Во просек годишно по овој коридор
поминуваат над 30.000 возови и се превезуваат над 20 милиони тони стока.
Инфраструктурни менаџери на овој коридор се Прореил "Prorail" во
Холандија, Инфрабел "Infrabel" во Белгија, Ресеау Ферре де Франсе "Reseau
Ferre de France" во Франција, Сосиете Националес дес Чемис де фер
Луксенбург "Societe Nationales des Chemins de fer Luxembourgeois" во
Луксембург;79
 Балтичко – Јадрански коридор, кој се протега на 4606 километри, и ги
поврзува Полска, Чешка, Словачка, Австрија, Словенија и Италија. Овој
коридор започнува од Гданск преку Варшава, кој се дели на два крака еден
во Чешка и еден во Словачка, при што истите повторно се спојуваат во
Виена. На патот до Италија, односно до пристаништето во Венеција, една
линија ги поврзува Трст а од таму и Словенија. Карактеристично за овој
коридор е што ги поврзува Јаданското море со Балтикот. Менаџерскиот борд
на овој коридор го сочинуваат ПКП ПЛК "PKP PLK" во Полска, СЗДЦ "SZDC"
во Чешка, СЗР "SZR" во Словачка, ОББ Инфраструктур "OBB Infrastruktur" во
Австрија, РФИ "RFI" во Италија и АЗП "AZP" во Словенија;80
 Северно морско – Балтички коридор, кој се протега на 5931 километар,
поврзувајќи 8 земји и тоа: Белгија, Холандија, Германија, Полска, Летонија,
Латвија, Естонија и Финска81. Коридорот започнува од поморските центри
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како Антверпен и Ротердам, преку централна Германија до Варшава во
Полска и продолжува до Балтичките земји. Овој коридор стана потполно
оперативен во ноември 2015. Менаџерскиот борд го сочинуваат: Инфрабел
"Infrabel" во Белгија, Прореил и Кејреил "Prorail and Keyrail" во Холандија, ДБ
Нетз "DB Netz" во Германија, ПКП Полски Линие Колејове "PKP Polskie Linie
Kolejowe" во Полска, Лиетувос гелезинкелиа "Lietuvos gelezinkeliai" во
Литванија;82
 Медитерански коридор, кој се протега над 7000 километри. Овој коридор ги
поврзува Шпанија, Франција, Италија, Словенија, Хрватска и Унгарија 83.
Коридорот започнува од Алмерија во Шпанија, кој преку Мадрид и Барселона
ја поврзува Шпанија со Франција во Марсеј. Потоа продолжува низ Италија
низ Торино, Милано и Верона и преминувајќи во Словенија, преку Љубљана
преминува во Унгарија односно во Будимпешта. Еден крак од Љубљана ја
поврзува Хрватска кон овој коридор. Овој коридор поврзува 9 пристаништа и
се содржи

90 терминали. Особено главен предизвик за овој коридор

претставуваат различните мерки во ширината на железничките колосеци.
Инфраструктурни менаџери кои учествуваат во овој коридор се: АДИФ "ADIF"
во Шпанија, РФФ – СНЦФ ресеау "RFF – SNCF reseau" во Франција, РФИ
"RFI" во Италија, Словенске железнице "Slovenske Zeleznice" во Словенија и
МАВ "MAV" и ВПЕ "VPE" во Унгарија;84
 Ориентско – Источно Медитерански коридор, кој се протега на 5717
километри. Коридорот ги поврзува Германија, Чешка, Словачка, Австрија,
Унгарија, Романија, Бугарија и Грција85. Овој коридор започнува од Росток
во Германија кој продолжува до Прага и Виена, а еден крак ја поврзува и
Братислава. Потоа коридорот продолжува во Букурешт во Романија каде
еден крак продолжува до Софија и на крај завршува во Атина во Грција,
додека другиот крак од Букурешт продолжува до Црното Море. Овој коридор
е мошне важен бидејќи ја поврзува централна со југоисточна Европа,
односно со земјите од југоисточен Балкан. Во 2015 дневно по овој коридор се
поминувале и над 40000 километри. Менаџерскиот борд го сочинуваат: ОББ
82

http://rfc8.eu/ преземено на: 18.06.2016
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/corridors/mediterranean-corridor_en.htm
20.06.2016
83

преземено

на:

84

Online Годишен извештај за работата на Медитеранскиот коридор за 2014 година:

https://www.railfreightcorridor6.eu/RFC6/Public/RFC6_Annual_Report_2014.pdf преземено на: 20.06.2016
85
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/corridors/orient-east-med-corridor_en.htm преземено на
22.06.2016
55

Инфраструктуре "ÖBB Infrastructure" во Австрија, СЗДЦ "SZDC" во Чешка,
ЗСР "ZSR" во Словачка, МАВ "MÁV" и Гјусев Рабербахнбо "Gysev
Raaberbahnво" Унгарија, ЦФР "CFR" во Романија, НРИЦ "NRIC" во Бугарија и
ОСЕ "OSE" во Грција;86
 Скандинавско – медитеранскиот коридор, се протега на 9121 километар.
Овој коридор ги поврзува Финска, Шведска, Норвешка, Данска, Германија
,Австрија и Италија87. Започнува од Финско – Руската граница, продолжува
низ Стоколхом во Шведска воедно поврзувајќи се со Осло во Норвешка.
Коридорот продолжува во Данска и поминувајќи низ централна Германија,
преку Австрија завршува во Италија се до нејзиниот најјужен дел, односно
Сицилија. Овој коридор е најголемиот од сите 9 коридори во Европската
Унија. Поголеми организации кои даваат логистичка подршка на овој коридор
се:

Чех Логистик Асосиатион

"Czech Logistics Association", Федерал

Асосиатион оф Логистик Аустриа "Federal Association of Logistics Austria",
Логистик Инициатив Мекленбург – Ворпромен "Logistics Initiative Mecklenburg
– Vorpommern", Логистик НЕТ Берлин - Бранденбург "Logistics NET Berlin Brandenburg" и др;88
 Атлантски коридор, кој се протега на 7630 километри и ги поврзува
Германија, Франција, Шпанија и Португалија. Овој коридор ги поврзува
најголемите пристаништа почнувајќи од јужна Шпанија и северна Португалија
односно Лисабон, Сетубал и други. Преку централна Шпанија породлжува во
северна

Франција

поврзувајќи

ги

пристаништата

кои

излегуваат

на

Атлантскиот океан и преку Париз еден крак продолжува до Стразбург додека
другиот крак завршува во Германија во Манхејм. Главен предизвик за овој
коридор е различните димензии на колосеците кои се применуваат во
земјите. На овој коридор има над 80 терминали. Менаџерскиотд борд е
составен од Рафербо "Raferво" Португалија, АДИФ "ADIF" во Шпанија и РФФ
"RFF" во Франција;89
 Рајно – Дунавски коридор, се протега на 5775 километри ги поврзува
Франција, Германија, Чешка, Словачка, Австрија, Унгарија, Романија и

86

Online Годишен извештај за работата на коридор 7 за 2014 година:
http://publicdocuments.rfc7.eu/accion.php?PHPSESSID=eaef54ec7396e5ca3489bf86ef6fca7b&dir=.%2FA
nnual%20reports&cal=Annual%20report%202014.pdf&accion=descargar преземено на: 22.06.2016
87
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/corridors/scandinavian-mediterranean-corridor_en.htm
преземено на: 24.06.2016
88
http://www.scandria-corridor.eu/index.php/en/ преземено на: 24.06.2016
89
http://www.corridor4.eu/ преземено на: 24.06.2016
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Бугарија. Овој коридор го поврзува централниот дел на Европската Унија, по
течението на реките Рајна и Дунав. Со овој коридор управуваат првичните
земји од поранешниот коридор 9, односно Чешка (СЗДЦ "SZDC") и Словачка
(СЗР "ZSR").90

2.2 Употреба на железничкиот товарен транспорт во однос на
другите модалитети на транспорт
Со цел да се направи правилна анализа на искористеноста на железничкиот
транспорт за превоз на стоки во однос на другите модалитети на транспорт кои се
користат за транспорт на стока во ЕУ, треба да се согледаат два аспекти и тоа:
 Употребата на железничкиот транспорт во однос на патниот транспорт и
транспортот по внатрешни води;
 Употребата на железничкиот транспорт во однос на сите други модалитети
на транспорт.
Употребата на железничкиот транспорт во превозот на стоки во однос на патниот
транспорт и транспортот по внатрешни води може да го согледаме од табела 5:
Табела 5. Употребата на железничкиот транпорт во однос на патниот
транспорт и транспортот по внатрешни водиво ЕУ – 28 изразено во % од
вкупниот тон - километри
Железнички
транспорт
Патен
транспорт

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

16.9%

17.4%

18.6%

18.5%

18.2%

18.4%

77.1%

75.7%

75.1%

74.7%

74.9%

74.9%

6.1%

6.9%

6.3%

6.8%

6.9%

6.7%

Транспорт по
внатрешни
води

Извор: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f9/Freight_transport_in_the_EU28_%281%29_modal_split_of_inland_transport_modes%29_%28%25_of_total_tonne-km%29new.png
преземено на: 27.06.2016

Од Табела 5 може да се воочи дека константно во периодот од 2009 до 2014
година железничкиот транспорт е на второ место по превоз на стоки, доека пак на
прво место е патниот транспорт а на трето транспортот на стока по внатрешни

90

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/corridors/rhine-danube-corridor_en.htm преземено

на: 26.06.2016
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води. Железничкиот транспорт бележи пораст од 0.5% во 2010 година во однос на
2009 година и пораст од 1% во 2011 година. Но во 2012 и 2013 години бележи
опаѓање од 0.1 % и 0.3%. Во 2014 година бележи благ пораст во бројот на тон –
километри од 0.2%.
Што се однесува до патниот транспорт, може да се воочи дека истиот
константно учествува со околу 75% од вкупниот број тон – километри, но сепак овој
транпорт константно бележи опаѓање од 2009 година до 2012 односно од 77.1% до
74.7%. Во 2013 има мал пораст од 0.2% и се задржува на исто ниво и во наредната
2014 година. Генерално, може да заклучиме дека порастот на искористеноста на
патниот транспорт при превоз на стоки е на сметка на железничкиот товарен
траснпорт.
Транспортот по внатрешни води од 2009 до 2014 година константно варира.
Најголемиот подем го има во 2010 година со 0.8%, додека пак во 2011 година
истиот опаднал за 0.6%. Од 2012 до 2014 година овој транспорт бележи варирања
од +/- 0.1%.
Употребата на железничкиот транспорт во превозот на стоки во однос на
другите модели на транспорт во рамките на ЕУ – 28 може да се согледа од Табела
6:
Табела 6. Транспорт на стоки по различни модалитети на транспорт во ЕУ – 28
изразен во милион тон - километри
Вкупно
Патен
транспорт
Железнички
транспорт

2009

2010

2011

2012

2013

201491

3 191 813

3 360 401

3 377 031

3 288 294

3 311 684

3 360 711

1 660 321

1 714 732

1 699 398

1 644 652

1 668 643

1 647 673

363 540

393 531

422 096

406 633

406 500

410 794

130 532

155 521

141 969

149 987

152 795

150 876

2 227

2 313

2 283

2 265

2 243

2 243

1 035 193

1 094 304

1 111 285

1 084 757

1 081 503

1 122 125

Транспорт
по
внатрешни
води
Воздушен
транспорт
Поморски
транспорт

Извор:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Freight_transport_performance_in_th
e_EU-28_tkm.png преземено на: 30.06.2016
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Податоците за воздушниот транспорт се истите како од 2013
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Графикон 1. Учеството на различни модели на транспорт во ЕУ - 28 изразено
во % од вкупниот тон - километри
2013
2011
2009
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40%

50%

60%

Патен транспорт

Железнички транспорт

Воздушен транспорт

Поморски транспорт

70%

80%

90%

100%

Транспорт по внатрешни води

Извор: Tабела 6.

Од Табела 6 и Графикон 1 може да воочиме дека константно во периодот од
2009 до 2014 година, железничкиот транспорт е на трето место по употреба во
превозот на стоки во ЕУ – 28. Половина од стоките во ЕУ се превезуваат со патен
транспорт , иако од 2011 година има тенденции на благо опаѓање при што од 2009
до 2014 истиот опаднал за околу 2.5%. На второ место се наоѓа поморскиот
транспорт кој учествува со над 32.4% во вкупниот тон – километри во 2009, и
бележи пораст во 2010, 2011 а особено во 2014 година. Транспортот на стоки по
внатрешни води е на четврто место со 4 – 4.5 % од вкупниот тон – километри. Овој
транспорт бележи подем, иако има мале опаѓања во периодот на 2011 и 2012
година. Што се однесува до авионскиот транспорт, истиот не зазема повеќе од
0.1% и кај овој транспорт не забележуваат некој особени покачувања или опаѓања.
Графикон 2. Крива на учеството на железничкиот транпорт во превозот на
стоки во ЕУ - 28
13
12.5
12.5%

12
11.5
11

12.3%

12.3%

12.2 %
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11.7%
11.4%

10.5
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Извор: Табела 6.

Од Графиконот 2 може да воочиме дека железничкиот транспорт бележи пораст
во превозот на стоки во периодот од 2009 до 2011 година, односно во овој период
се зголемил за 1.1%. Од 2011 до 2014 бележи благо опаѓање од 0.2% во 2012 и
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0.1% во 2014. Сумирано, во периодот од 2009 до 2014 година, учеството на
железничкиот транспорт во вкупниот тон – километри се зголемило за 0.8%.
Намалувањето на користењето на патниот транспорт, а со тоа зголемувањето
на употребата на останатите модели на транспорт е резултат пред се од
транспортните политики на ЕУ со примарна цел намалување на загадувањето и
емисијата на CO2 од страна на средствата кои се употребуваат во патниот
транспорт.

2.3 Стоки кои се превезуваат со железнички транспорт во
Европската Унија
Од табелата 7 може да се увиди вкупната количина на превезена стока во
рамките на Европската Унија за периодот од 2009 до 2014 година. Имено во 2010
година, количината на вкупно превезени стоки со железнички транспорт

се

зголемила за 86992 тони или 6.3% во однос на 2009 година, додека пак во 2011
година се превезло 167396 тони односно 11.5% повеќе стока од предходната
година. Во 2012 има пад во однос на 2011 година за 73277 тони или околу 4.5%. Во
2013 година, количеството на превезени стоки бележи благ раст за околу 0.5% во
однос на предходната година или раст од 7611 тони, за во 2014 година има
повторно опаѓање кое изнесува околу 1.6% или 24992 тони во однос на 2013
година.
Табела 7. Количина на стока по групи превезена со железнички транспорт во
Европската Унија изразена во илјада тони92
Транспортна
класификација на стоки
НСТ
1) Прозиводи од земјоделие,
лов и шумарство; риби и други
производи од риба
2) Јаглен и лигнит: сурова
нафта и природен гас
3) Метални руди и други
производи од рударство и
камен;ураниум и ториум
4) Прехранбени производи,
пијалаци и тутун
5)Текстил и текстилни
производи; кожа и производи
од кожа
6) Дрво и производи од дрво и
плута; хартија и производи од
хартија
7) Кокс и рафинирани нафтени
производи

2009

2010

2011

2012

2013

2014

70683

73144

75998

71838

75904

77901

267263

258695

306677

316487

319930

299637

184529

204642

246479

224173

229611

233186

21734

20762

24985

21959

25353

24502

183

164

728

254

203

803

45898

47213

48984

45800

46500

43105

197919

191820

189364

174500

174250

162539

92

Недостасуваат податоци за некои земји, кои сепак не би предизвикале поголеми промени
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8) Хемикалии,хемиски
приозиводи, фибер, гума и
пластични прозиводи;
нуклеарно гориво
9) Други неметални минерални
производи
10) Основни метали, фабрички
метални производи, освен
машини и опрема
11) Машини и опрема,
канцеларски машини и
компијутери, електрични
машини и апарати,радио,
телевизори и комуникациска
опрема
12) Транспортна опрема
13) Мебел и други производи
14) Секундарни суровини;
комунален отпад и друг отпад
15)Поштенски пратки
16) Опрема и материјали што се
користат во транспортот на
стоките
17) Стока која се превезува при
преселба на домаќинства или
канцеларии; багаж кој ги прати
патниците; моторни возила кои
се превезуваат за поправка
18) Различна стока која се
превезува заедно
19) Недефинирана стока која од
различни причини не може да
се идентификува во погорните
групи на стока
20) Друга стока
Вкупно

91797

95396

139410

137512

100070

106912

50659

58887

54351

58872

50700

53880

125278

161126

174981

149659

150467

148308

2543

2349

3148

3755

4033

2945

24131
1348

26025
657

27495
451

30068
3620

30256
3930

31054
753

40938

45171

46106

44278

47540

45851

28

146

558

547

461

526

11113

13408

12189

11605

9419

14394

280

712

1135

269

319

4403

6454

13320

13643

20754

26862

192648

222756

234215

213148

233828

218488

32885
23723
20234
24543
31430
1366258 1453250 1620646 1547369 1554980
Извор: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do преземено на: 05.07.2016

38023
1529988

937

Според класификацијата на стоките93 кои се превезуваат со железнички
транспорт во грпи, може да се воочи дека железничкиот транспорт се користи пред
се за превоз на тешки, кабасти и масивни стоки. Ваквиот вид на стоки зазема над
50% од вкупната количина на превезените стоки со железница. Од табела 7 и
графиконот 3 може да се согледа кој вид на стока во која количина се
транспортирал со железница како и процентуалниот износ на секоја група на стоки
во вкупната количина на превезени стоки. Од податоците се заклучува дека стоките
кои се класифифицирани во групите 2, 3, 7, 8, 10 и 19 се најмногу превезувани
стоки со железница.
Во 2009 година, стоките кои спаѓаат во група 2 заземаат 19.5% од вкупно
превезените стоки, стоките од група 3 заземаат 13.5%, стоките од групите 7 и 10 со
14,4 односно 9.1%, додека стоките од група 19 со 14.1%. Во 2010 година, стоките
класифицирани во групите 2 и 7 бележат благ пад на нивното учество во вкупно
превезените стоки со 17.8% односно 13.1%. Останатите стоки во групите 3, 10 и 19
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Види табела 7
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бележат раст односно 14%, 11% и 15.3%. Во 2011 година, стоките од групите 2 и 3
бележат раст од 1.1%(18.9%) односно 1.2%(15.2%). Стоките од групите 7, 10 и 19
бележат мал пад и тоа за 1.5% (11.6%), 0.3% (10.7%) и 0.9% (14.4%). Во оваа
година, и стоките кои се класифицирани во група 8 се се повеќе транспортирани со
железница, и тие заземаат 8.6% од вкупно превезените стоки. Во 2012 година,
стоките од групите 2 и 8 бележат пораст од 1.5% (20.4%) и 0.2% (8.8%). Кај другите
групи на стока се бележи пад и тоа кај група 3 од 0.8% (14.4%), група 7 пад за
2.1%(9.5%), група 10 пад за 1.1% (9.6%) и група 19 пад за 0.7% (13.7%). Во 2013
година кај стоките од група 8 се бележи пад од 2.4% (6.4%), а додека пак кај стоките
од група 10 нема никакви прмени во нивното учество во вкупната количина на
превезени стоки. Кај останатите групи се бележи раст од 0.1% за група 2, 0.3% за
група 3, 1.7% за група 7 и 1.3% за стоките од група 19. Во 2014 година забележано
е раст на превезени стоки од група 3 за 0.5% и група 8 за 0.5%. Кај група 10 нема
никакви промени, додека кај груите 2, 7 и 19 се бележи пад од 1%(19.5%), 0.6%
(10.6%) и 0.8% (14.2%).
Графикон 3. Процентуален приказ на учеството на секоја група на стоки врз
вкупната количина на превезена стока со железнички транспорт во ЕУ
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2.4 Анализа на вработеноста
Европската Унија

во

железничкиот

сектор

во

Како вработени лица во железничкиот сектор се опфаќаат вработените во
претпријатија кои се занимаваат со менаџирање на железничката инфраструктура
и претрпијатија кои се бават со железнички транспортни операции. Денес ширум
ЕУ има над 900 вакви претпријатија. Вработените во овие претпријатија ги
извршуваат
железничкиот

следните
возен

активности: администрација, активности
парк,

активности

поврзани

со

поврзани со

менанџирање

со

инфраструктурата, организирање и извршување на железнички транспортни
операции и активности поврзани со истото.
Табела 8. Број на вработени во железничкиот сектор во ЕУ - 27 во периодот
од 2008-2012 година94
Година

Број на вработени

2008

741074

2009

886828

2010

872996

2011

864430

2012

857196

Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do преземено на: 08.07.2016

Од Табела 8 може да се увиди вработеноста во железничкиот сектор во
периодот од 2008 до 2012 година, според погоре наведените активности. Во 2008
година има 741074 вработени, додека пак во 2008 година има покачување на
вработените од 19.5% односно 886828 вработени. Во 2010 година вкупниот број на
вработени бележи пад за 1.5% односно 872996 вработени. Исто така бројот на
вработени во овој сектор бележи опаѓање во 2011 година за 0.9% (864430
вработени) и пад од 0.8% во 2012 година односно вкупно 857196 вработени.

94

Недостасуваат податоците за: Данска, Холандија.
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3. Политика на либерализација на трговијата со логистички
услуги на Европската Унија
Значењето на логистичкиот сектор за ЕУ ја наметнува потребата од
зголемување на нивото на либерализација на трговијата со логистички услуги на
земјите членки на ЕУ. Бариерите во трговијата со логистички услуги најчесто
произлегуваат од проблемите со инфрастктурата, различните транспортни
политики на членките на Унијата и разликите во националните законодавства.95
Со цел надминување на ваквите проблеми формиран е Генерален директорат
за транспорт од страна на Европската комисија. Активностите на Генералниот
директорат треба да придонесат поголема либерализација во услужниот сектор и
формирање заеднички логистички пазар. Согласно со стратегиите што се
однесуваат на развојот на логистичкиот сектор, донесени се голем број Директиви и
Уредби од страна на Комисијата на предлог на Директоратот.

3.1 Преглед на активностите на Генералниот директорат за
транспорт на Европската комисија
Генералниот директорат за мобилност и транспорт на Европската комисија е
главен креатор на транспортната политика на ЕУ. Основна задача на овој
директорат е да обезбеди единствен пазар на транспортни услуги во кој ќе се
интегрираат потребите на граѓаните, заштитата на животната средина и
подопрување на конкурентноста, и тоа преку:
 Заокружување на Вантрешниот европски пазар со интеграција на сите
модалитети на транспорт во еден конкурентен транспортен систем што ќе
овозможи поквалитетни услуги и поприфатлива цена, при што ќе се внимава
на безбедноста и на правата на патниците;
 Развивање агенда за иновации во транспортот, со што се промовира
развојот и се воведува нова генерација одржливи транспортни технологии
особено за менаџирање со интегрираните транспортни системи и возила со
ниска емисија на штетни материи;
 Градење

главна

европска

инфраструктурна

мрежа

како потпора

на

одржливите мултимодални транспортни системи со што ќе се овозможат
брзи, ефтини и сигурни транспортни решенија;
95
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 Проекција на транспортните цели на ЕУ и заштита на политичките и бизнис –
интересите на ЕУ во односите со трети лица како, на пример, меѓународните
организации или стратешките партнери.96
Директоратот поставените цели ги реализира преку развој на стратегиите во
транспортниот сектор имплементација на постојаната регулатива на ЕУ, давање
нови предлози, поттикнување доброволна работа и размена на искуство, и
кофинансирање на инфрстрктурата за трансевропските коридори. Обезбедување
финансиска поддршка на одредени програми и истражувачки проекти како и
промовирање на транспортната политика на меѓународно ниво се исто така дел од
активностите на Директоратот.

3.2 Пречки во обезбедувањето логистички услуги во различни
модалитети на транспорт
При обезбедувањето на логистички услуги како во железничкиот, така и во
патниот и поморскиот транспорт, постојат низа на пречки кои влијаат негативно при
давањето на логистички услуги во овие сектори. За таа цел, Транспортната
комисија при ЕУ презела низа на активности со цел одстранување на овие
бариери.

3.2.1 Железнички транспорт
Иако железничкиот транспорт е значајна економска врска низ цела Европа сепак
претставува

проблем

во

повеќето

земји

во

Унијата.

Карактеристично

за

железничкиот товарен пазар во рамките на ЕУ е во тоа што истиот е недоволно
либерализиран и неовозможуваа влез на странски субјекти.
Повеќето земји како на пример Данска, Франција, Грција, Ислан, Португалија,
Шпанија, Северна Ирска, Ирска, Луксембург, Словенија и Словачка воопшто
немаат странски оператори на националните пазари. Најлиберализиран е
железничкиот пазар на Англија, каде околу 30% од пазарот им припаѓа на странски
оператори.

97

Проблемите со инфраструктурата влијаат како пречки брз трговската

размена на логистичките услуги во железничкиот тренспорт. Такви се разликите во
одредени технички стандарди помеѓу националните железнички мрежи како и
неповрзаноста на значајни трговски центри.
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ЕУ презела неколку чекори за леберализирање и заживување на железничкиот
транспорт. Еден таков чекор е директивата 91/440/ЕС која има за цел да ја зголеми
независноста во управувањето на железничките претпријатија како и воведување
на транспарентност во поглед да структурата и финансите на националните
железници на земјите членки на Унијата. Постојат уште неколку други директиви
што се во скад со иницијативата на ЕК:
 Директива

96/48/ЕС

за

интероперабилност

на

брзиот

трансевропски

железнички систем,подоцна модифицирана со директивата 2001/16/ЕС;
 Директивата 95/18/ЕС за лиценцирање на железничките претпријатија и
 Директивата 95/19/ЕС за распределба на инфраструктурните капацитети на
железницата и на наплата на инфраструктурните давачки.98
Во т.н. Првиот и Вториот железнички пакет од 2001 и 2004 година се
предложени реформи во организирање во железниците. Во овие пакети е вклучено
одвојување на инфраструктурата од услугите и отворање на мрежите за слободен
пристап на товар. Ваквите реформи се имплементирани на различни начини кај
различни европски земји.
Пример: Британија целосно ги одвоила железничката инфраструктура и
железничките услуги, но за разлика од другите европски земји, целосно ги
приватизирала

инфраструктурата

и

услугите

со

отворен

пристап

за

операциите со товарот. Франција ги одвоила инфраструктурата од услугите,
но во голема мера ги задржала како монополи во јавниот сектор. Шведска исто
така направила одвојување и прогресивно го отворила железничкиот пазар за
конкуренцијата.99
И покрај реформите на железничкиот товарен транспорт, се уште постои
значителен недостаток во интероперабилноста во железничката инфраструктура.

3.2.2 Друмски и поморски транспорт
Кај друмскиот транспорт на стоки во ЕУ посебен акцент треба да се стави на
каботажата односно на превозот на стоки во земјите на Унијата со возила
регистрирани во друга земја. Каботажата во друмскиот превоз е најпопуларна кај
релативно голем број земји од кој четири сочинувале 80% од вкупната каботажа по
тони за еден километар во 2004 година. Околу 60% од вкупната каботажа во тони
за еден километар се одвивана во Франција и Германија, додика 20% во Британија
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и Италија.100 Каботажата во друмскиот превоз е регулирана со Уредбата 1072/2009
која воспоставува заеднички правила за пристап на пазарот на меѓународниот
транспорт на стоки по друмски пат. Од оваа уредба произлегуваат и условите од
кои превозниците што се нерезиденти во земјите во Унијата може да даваат
транспортни услуги во некој земја членка на ЕУ. Исто така овој вид на транспорт е
регулиран и со Уредбата 1079/2009 од која произлегува дека националното
законодавство е надлежно за условите за превоз на договорот, барањата за превоз
на одредени категории на стоки, техничките карактеристики димензиите на
возилата како и времето на возење и одмор. Патниот транспорт е уреден со
неколку други уредби и тоа: Уредба 881/92 (која ги регулира постапките и условите
за издавање и одземање на дозволите на превозниците во друмскиот сообраќај),
Уредба 3820/85 (ги регулира заедничките правила за минималната воздрас на
возачите, времето на возење, паузите и времето за одмор), Директива 93/104ЕС
(регулирање на работното време) и Директива 202/15ЕС (за оранизирање на
работното време). Имплементацијата на ваквите правила често е отежната од
проблеми во врска со толкувањето на одредбите од уредбите и диерктивите.
Европската комисија води проактивна политика преку воведување регулатива
што овозможува развој на поморската индустрија. Во 1986 година, е усвоена
Регулатива на советот бр. 4055 со која се воведува принципот на слобода во
давање транспортни услуги помеѓу земјите членки на заедницата и помеѓу земјите
- членки и трети земји. Дел од поважните Регулативи на ЕУ за поморскиот
транспорт се:
 Регулативата (ЕЕС) Бр. 4056/86, што се однесува на примената на
правилата за конкуренција во поморскиот транспорт и што и овозможува на
заедницата да ги изземе/заштити т.н. поморските линиски конференции од
конкуренцијата. Оваа Регулатива е обновена со понова регулатива, ЕС Бр.
1/2003, што сега им дозволува и на ЕУ и на националните власти и судови да
ги спроведат правилата за конкурентност. Во 2006 година , ЕУ ги повлече
исклучоците за поморските линиски конференции, а ефективната примена
започна во 2008 година.
 Регулативата (ЕЕС) Бр. 4057/86 се однесува на т.н. нефер цеени во
поморскиот транспорт и и овозможува на ЕЗ да воведе конпензаторни
давачки за странските сопственици на бродови со цел да ги заштити
сопствениците од земјите – членки на Заедницата.
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 Регулативата (ЕЕС) Бр. 405/86 се применува во случај кога треба да се
обезбеди слободен поморски транспорт, доколку некоја трета земја го
ограничува вршењето поморски транспорт со бродови на земјата - членка на
Заедницата.
 Регулативата Бр. 3577/92/EEC значи примена на принципот на слобода на
обезбедување услуги на поморскиот транспорт помеѓу земјите - членки или
каботажа во поморскиот превоз. Единствено се воведува ограничување за
пловилата со помалку од 650 бруто - регистрирана тонажа и испоракат со
која се пврзуваат островите во Шпанија и во Грција. На овај начин, се врши
заштита од конкуренцијата од трети земји.
 Регулативата (ЕС) Бр. 3094/95

се однесува на помошта при градењето

бродови. Таа била ревидирана во 2003 година и ЕЗ усвоила нов допис за
поконкретен надзор на шемите за помош што се во сила. 101102
Со постојаниот развој на пристаништата се зголемила нивната конкурентност
при што се воведени регулативи што се во согласност со еколошките и
безбедносни стандарди
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Трет дел: Меѓународни организации и конвенции од областа
на железничкиот транспорт
Во овој дел се опфатени Меѓународната железничка унија – УИЦ "UIC",
Железничката организација за взаемна соработка – ОСЈД "OSJD" и Конвенцијата
за меѓународен превоз со железница – ЦОТИФ "COTIF" кои имаат особено значење
во

изминатите

години во

регулирање,

организирање

и унифицирање

на

железничкиот сообраќај ширум Европа и светот. Главниот акцент во овој дел е
ставен врз историјата, развојот, начинот на функционирање, цели, активности,
организациона поставеност и правила на функционирање.
Слика 7. Лого на Конвенцијата за меѓународен превоз со железница - ЦОТИФ

Извор: https://www.uia.org/sites/uia.org/files/or_logotypes/c0248.jpg преземено на: 19.07.2016
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1. Меѓународна железничка унија – "UIC"
Идеата за создавање на една организација на меѓународно ниво која би ги
соединила железничките компании се развила на меѓународната конференција во
Италија во ноември 1921 година, на што следела меѓународната конференција во
Женева во мај 1922 година. Од страна на државните претставници, се
фаворизирала идеата за создавање на постојана организација чиј фокус би се
однесувал на стандардизирање и подобрување на условите за железнички
операции и конструкции. Така на конференцијата во Париз во октомври 1922
година е формирана Меѓународната железничка унија – УИЦ "UIC" (Union
Internationaledes Cheminsdefer). На почетокот во УИЦ членувале 51 член од 29
различни земји од Европа, Азија, Блискиот Исток и Северна Африка. Денеска има
195 члена.103
Главната мисија на УИЦ се состои од:
 Промовирање на железничкиот транспорт на светско ниво со задача да
излезе во пресрет на моменталните и идните предизвици од мобилноста и
одржливиот развој;
 Промовирање на интероперабилност, создавање на нови светски стандарди
за железницата (вклучувајќи заеднички стандарди со другите модалитети на
транспорт);
 Развивање и олеснување на сите форми на интернационална соработка
помеѓу членовите на унијата, олеснување при размена на најдобрите
искуства;
 Подржување на членките на унијата во нивните напори за развивање нови
бизниси и нови подрачја на активности;
 Препорачување на нови начини за подобрување на техничките и еколошките
перформанси на железничкиот транспорт, подобрување на конкурентноста,
намалување на трошоците.104
Со цел исполување на својата мисија, УИЦ има дефинирано 3 нивоа на цели за
меѓународни активности за соработка и тоа:
 Стратешко ниво: координација помеѓу шесте региони105 на УИЦ како дел од
новата Управа;
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 Техничко/професионално ниво: соработка помеѓу железничките активности
како превоз на патници, превоз на стока, инфраструктура, возниот парк,
помеѓу

-

секторски

активности

како

одржлив

развој,

истражувачки

координации, безбедност, сигурност, развој на експертиза;
 Ниво за услуги и подршка вклучувајќи финансии, човечки ресурси, закони,
комуникации и институционални односи.106
Табела 9. Организациска структура на УИЦ

Стратешки тела
Глобално ниво

Регионално ниво

Генерално собрание

Регионално собрание

Претседател и заменик претседател на

Регионален претседател и заменик

УИЦ

претседател

Извршен одбор

Комитети за управување

Извршни тела
Во седиштето на UIC

Специјална регионална група

Генерален директор за услуги

Два регионални извршни директори

Работни тела
Форуми, платформи и работни групи
Комитет за буџет и ревизија
Комитет за арбитража
Oд стратешките тела на УИЦ , на глобално ниво Генералното собрание
претставува највисок и врховен орган на одлучување. Во собранието има
претставници од сите членки на Асоцијацијата и истото се состанува најмалку два
пати годишно, а за вонредни седници истото се свикува по барање на најмалку
една петтина од претставниците. За ваквите седници одлучува Генералниот
директор. Собранието одлуките ги изгласува со најмалку 50% од бројот на вкупно
гласови, а во одредени ситуации одлуките се донесуваат со двотретинско
мнозинство.

Собранието

одлучува

за

глобалната

политика

на

УИЦ,

воспоставување на односи со други владини или трговски асоцијации, прифаќање и
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одстранување на членови, одлуки и прифаќање на буџетот, назначување
претседател и подпретседател и сл.
Друг орган на глобално ниво е и Извршниот одбор кој е составен од 21 активни
членови од сите региони. Истиот се состанува два пати годишно но не покасно од
пет недели пред свикувањето на Генералното собрание. Одлуките се донесуваат
со 50% гласови. Овој орган е одговорен за подговотвка за свикување на седница на
собранието и доставување извештаи до истото, определува глобални проекти за
имплементирање, дефинирање на стратегијата на УИЦ во согласност со други
меѓународни организации,

предлага

амандмани во

врска

со

статусот

на

Генералното собрание и сл.
Со седниците на Генералното собрание и Извршниот одбор претседава
претседател107 кој воедно е одговорен да ги извести собранието и одборот за
моменталниот статус на техничките работи и промовирање на глобалните
стратешки цели на УИЦ. Мандатот на претседателот трае 2 години и истиот се
избира од страна на Генералното собрание.
На

регионално

ниво,

делува

Регионално

собрание

во

кое

членуваат

претставници од членките од одреден регион. Ова собрание е задолжено за одлуки
поврзани со регионалните политики, одобрување и ратификација на буџетото за
одредениот регион, назначување на претседател и подпретседател, назначува
членови за во Извршниот одбор и сл.
Како извршно тело во рамките на седиштето на УИЦ е Генералниот директор108
кој има

одговорности

за

менаџерските,

административните

и

финансиски

перформанси на УИЦ. Во согласност со француското право, може да делегира дел
од овластувањата на едно или повеќе лица трајно или повремено. Исто така во
рамките на извршно тело се и два регионални извршни директори од кој едниот е
за Европа, додека другиот е одговорен за другите региони. Истите имаат
одговорности поврзани со управување на проекти и работните тела. Овие
директори го известуваат Извршниот одбор во врска со работата на работните
групи.
Во организацијата на УИЦ постојат и работни тела кои ја извршуваат техничката
работа во Асоцијацијата организирани како Форуми кои ги проучуваат проблемите
поврзани со специјализирани сектори во железничкиот бизнис, како Платоформи
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Денеска претседател е OlegBelozerovод руските железници
Денес Генерален директор е Jean–Pierre Loubinoux
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кои ги преиспитуваат помеѓу секторските порблеми и работни групи кои главно ги
испитуваат специфичните аспекти на одредени проблеми.109
Oд особено значење за транспортот на стока со железница е Форумот за
транспорт во рамките на УИЦ, кој ги има следните задачи:
 Придонесување

кон

подобрување

на

приходите

на

членовите

и

конкурентноста на нивните продукти и услуги;
 Намалување

на

трошоците

на

членовите

преку

хармонизирање

на

меѓународните бизниси, оперативните и информациони процеси;
 Да биде главен олеснувач и неутрален менаџер на мултилатерална
соработка помеѓу членовите преку вршење на специфични, насочени
проекти и активности;
 Организирање на трансвери на знаење помеѓу членовите и од други
индустрии преку работилници и конференции;
 Претставување на интересите на членките на УИЦ пред меѓународните
тела.110
Овој

Форум

врши

операции

поврзани

со

превоз

на

опасна

стока,

инероперабилност, вагони, железнички операции и заштита на животната средина.
Воедно од областа на логистиката, овој Форум се занимава со траснконтинентални
коридори, комбиниран транспорт и шпедитери.

2. Железничка организација за взаемна соработка – "OSJD"
Во поглед на промените кои настанале во Евроазискиот регион по Втората
светска војна и како резултат на зголемената потреба во размената на стока и
патници во земјите од Европа и Азија, се појави итна потреба во доцните 40-сетти и
раните 50-сетти за создавање на униформирани легални и економски стандарди
кои ќе овозможат превоз на патници и стока со меѓународни железници.111
Со цел на ваквите напори, во ноември 1951 година, во Варшава, на сила
стапуваат повеќе договори со кои се регулираат повеќе области како превозот на
патници, стока, багаж, употреба на вагони во меѓународниот превоз и сл.
Наредните години овие договори се познати и како СМПС "SMPS" (Договор за
меѓународен превоз на патници со железница) и СМГС "SMGS" (Договор за
109
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http://uic.org/IMG/pdf/200909_statutes_en.pdf
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меѓународен превоз на стока со железница). Со цел да се излези во пресрет на се
поголемата размена на стока и патници во овој регион, се донело решение за
формирање на структура на повисоко ниво која би излегла во пресрет на овие
предизвици. Така, во јуни 1956 година во Софија, 10 земји од тогашниот Источен
блок ја основаат Железничката организација за взаемна соработка ОСЈД "OSJD"
(Organization for Cooperation of Railways). Денес ОСЈД има 28 члена главно од
источна Европа и централна Азија како и 7 други члена со статус на набљудувачи
од централна и западна Европа. Денеска земјите од ОСЈД располагаат со над
281,000 километри железнички пруги по кои годишно се транспортираат околу 6
милијарди стока и 4 милијарди на патници.112
Главни цели на ОСЈД е да се создадат услови за развој на соработка на полето
на железничкиот транспорт, создавање на единствен железнички транспортен
систем

во

Евроазискиот

трансконтиненталните

регион,

железнички

подобрување
рути

и

на

конкурентноста

организирање

на

на

меѓународен

сообраќај.113
Области на активности на ОСЈД се:
 Обликување

на

области

на

транспортна

политика

на

полето

на

меѓународниот транспорт со железница, разработување на стратегии за
развој на железничкиот транспорт;
 Развој и подобрување на меѓународното право на полето на превоз со
железница и на полето на олеснување при премини преку граници со
железница;
 Администрирање со Конвенцијата и меѓународни договори вклучено во
рамката на ОСЈД во поврзување со меѓународниот превоз со железници;
 Развивање на Евро – азиски транспортни врски;
 Развивање и подобрување на меѓународен превоз со железници вклучувајќи
и употреба на други модалитети на транспорт;
 Соработка на прашања поврзани со економски, информациски, научни и
технички аспекти од железничкиот транспорт;
 Соработка на поле на операции поврзани со возила и железничка
инфраструктура, техника и оперативни прашања поврзани со понатамошно
развивање и организирање на меѓународниот превоз со железници;
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 Соработка со меѓународни организации на полето на железничкиот
транспорт;
 Воспоставување на принципи со кои се регулира организацијата на
финансиските спогодби помеѓу железничките компании

за меѓународен

превоз со железница и услуги поврзани со тоа.114
Највисок орган кој раководи со ОСЈД е министерската конференција, во која има
претставници од сите земји членки. Овој орган се состанува кога најмалку две
третини од членовите ќе се согласат за истото. Одлуките со носат со најмалку три –
четвртинско мнозинство, освен во случаеви кога одлуките се однесуваат на
амандмани кои се поврзани со самата Конвенција, тогаш истите се носат со четири
– петтинско мнозинство. Главни надлежности на Министерската конфенренција се:
одобрување на годишни извештаи и работни програми за ОСЈД, планирање и
одобрување на буџетот, одобрување на извештајот од ревизорската комисија,
разгледување и донесување одлуки поврзани со трајно одстранување на член на
ОСЈД или укинување на набљудувачкиот статус, донесување одлуки со цел
креирање на униформиран систем

од технички регулативи

како сет од

спецификации наменети за железничкиот возен парк и сл.
Друго тело со кое се управува ОСЈД е и Собранието на железнички компании кои
ги застапува интересите на железничките компании и кое ја врши својата работа
врз основа на своите овластувања и одредбите од Конвенцијата. Бројот на членови
во овој орган е неограничен, а во него членуваат овластени претставници од сите
железнички компании членки во ОСЈД. Собранието се состанува со дво – третински
кворум, а воедно одлуките исто така се носат со дво – третинско мнозинство по
принцип една земја еден глас. Собранието носи одлуки поврзани со: предлози од
страна на работните групи за амандмани и регулативи кои произлегуваат од
Конвенцијата, одлуки во врска со суспендирање на набљудувачки статус во
Собранието, создавање на адхок групи за области кои се во опсек на
овластувањата на Собранието, имплементирање на одлуки од управните тела од
страна на учесниците во собранието, прифаќање на правила и избирање на
работни групи и сл.
Како постојан извршен орган во ОСЈД е Комитетот со постојано седиште во
Варшава, Полска. Комитетот ги имплементира одлуките донесени од страна на
управните органи; врши организација, информирање, анализа и советодавна
подршка за активностите на ОСЈД; дава предлог за формирање на работни групи;
114
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врши соработка со други меѓународни организации на полето на железничкиот
транспорт и др. Комитетот се состанува со дво – третинско мнозинство, а во
случаеви кога се свикува за прашања поврзани со одредени региони тогаш се бара
задолжително присуство на претставниците од одредениот регион. На чело на
Комитетот е Претседател со четиригодишен мандат кој не може да има повеќе од
два последователни мандати. Претседателот управува со Комитетот и ја
организира работата во истиот, одговара пред Конференцијата и Собранието за
својата работа како и подпишува договори во име на ОСЈД. Исто така врши
организирање на прием на нови вработени, склучува работни договори, воедно
врши и останати активности кои се во согласност со надлежностите на управните
органи. Претседателот има два постојани заменици од Кина и Руската Федерација,
кои имаат четиригодишен мандат каде една иста личност не може да има повеќе
од два последователни мандати. Покрај тоа, во Комитетот има и секретар кој има
обврска да воспоставува односи на соработка со меѓународни невладини и
владини организации, како и да извршува други активности поврзани со
Конвенцијата. Секретарот исто така има четиригодишен мандат каде една иста
личност не може да има повеќе од два последователни мандати.
Работни тела во ОСЈД се Комисиите во кои работат експерти од учесниците во
Собранието. Со цел олеснување на работата на овие Комисии, истите имаат
соработка со Претседателот на Комитетот. Задачите на кои работи одредена
Комисија, зависи од областа за која е наменета. Во рамките на ОСЈД постојат
следните комисии: Комисија за транспортна политика и развојна стратегија,
Комисија за транспортно право, Комисија за товарен сообраќај, Комисија за
патнички сообраќај, Комисија за инфраструктура и возен парк, Комисија за
кодирање и информатика и Комисија за финансии и сметководство. Со цел
решавање на специфични проблеми од своите области, Комисиите може да бараат
од Комитетот формирање на работни групи.115
Покрај основните одредби, во Конвенцијата постојат и анекси со кои се
регулираат следните области: Договор за превоз на стока во меѓународниот
сообраќај - Анекс 1, Договор за превоз на патници во меѓународниот сообраќај –
Анекс 2, Превоз на опасни стоки во меѓународниот сообраќај – Анекс 3,
Железничка инфраструктура во меѓународниот сообраќај – Анекс 4, Железнички
возен парк – Анекс 5, Употреба на товарни вагони во Меѓународниот сообраќај –
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Анекс 6 и Употреба на вагони за транспорт на патници во Меѓународниот сообраќај
– Анекс 7.

3. Конвенција за меѓународен превоз со железница – "COTIF"
Конвенцијата за меѓународен превоз со железница

- ЦОТИФ "COTIF"

(Convention concerning International Carriage by Rail) претставува директен потомок
на Централната канцеларија за меѓународен превоз со железница која е оформена
во далечната 1893 година. ЦОТИФ е создадена во мај 1980 година, додека во
согласност со истата во мај 1985 година е оформена Меѓувладината организација
за меѓународен превоз со железница ОТИФ "OTIF", со седиште во Берн,
Швајцарија. Денеска во ОТИФ има 50 члена од Европа, Северна Африка и Северна
Америка, чии членови располагаат со над 270,000 километри пруги. 116 Главна цел
на Конвенцијата е создавање на унифициран правен систем кој ќе се однесува на
превозот на патници и стоки со железница во меѓународниот сообраќај.
Конвенцијата добила модификација со Протоколот од 1999 година познат уште и
како Протоколот од Вилнус.
Главниот фокус на активности на ЦОТИФ е насочен кон:
 Понатамошен развој на правото во железничкиот транспорт во областите:
o Меѓународен превоз на стока и патници (ЦИМ и ЦИВ)
o Превоз на опасна стока (РИД)
o Употреба на транспортни средства (ЦУВ)
o Употреба на железничка инфраструктура (ЦУИ)
o Важност на техничките стандарди и прифаќање на униформирани
технички прописи за железницата (АПТУ)
o Постапка за технички прием на железнички возила и друга железничка
опрема кои се користат во меѓународниот превоз (АТМФ)
 Проширување на опсегот на ЦОТИФ со што на подолг рок би се овозможил
железнички превоз од Атлантикот до Пацификот со еден правен режим;
 Подготовки за стапување на сила на Луксембуршкиот Протокол;
 Одстранување на бариерите при граничните преминувања во меѓународниот
железнички превоз;
 Учество во подготовка на други меѓународни конвенции за железнички
транспорт во рамките на UN/ECE и други меѓународни организации.
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Во рамките на ЦОТИФ се дефинирани повеќе тела кои раководат со
Конвенцијата. Генералното собрание е највисокиот орган кој носи одлуки во
рамките на Конвенцијата, и истото се состои од представници од сите членки на
Конвенцијата. Генералното собрание го свикува Генералниот секретар еднаш на
три години, а во одредени случаеви истото може да се свика и надвор од
редовните рокови кога за тоа ќе побараат најмалце една третина од членовите.
Гласањето се врши со дво – третинско мнозинство под услов мнозинство од
представниците да се присутни на седницата. Собранието ги има следните
надлежности: избирање на Генерален секретар, назначување членови и нивни
заменици во Управниот комитет, одлуки во врска со преместување на седиштето
на ОТИФ на друго место, одлучување за воведување на нови јазици кои ќе се
користат во работата, воспоставување на комитети за одредени специфични
прашања, одлуки во врска со предлози за менување на Конвенцијата, одлуки во
воврска со пристапување на нови економски организации и сл.
На чело на Организацијата е Генералниот секретар117 кој се избира од страна
на Генералното собрание со мандат од три години, при што една иста личност не
може да има повеќе од два последователни мандати. Главни активности на
Секретарот се: функционирање на депозиртарот, свикување на Генералното
собрание, застапување на Организацијата на меѓународно ниво, проследување на
одлуките на извршните тела на организацијата до земјите – членки, манаџирање со
персоналот и сл.
Управниот комитет е орган во чија надлежност е контролата на работењето на
Генералниот секретар како и финансиските прашања. Во него членуваат
представници118 од една третина од членките како и нивни заменици со мандат од
три години. Една земја членка не може да има свој представник подолго од два
мандати. Членовите во овој комитет се избираат од страна на Генералното
собрание. Управниот комитет ги има следните одговорности: да назначи членови
на високи раководни места во Организацијата, да воспостави кодекс на работење
на вработените, одобрување на планот за работа, одредување и одобрување на
буџетот,

одобрување

на

годишниот

извештај,

да

се

обезбеди

правилна

имплементација на одлуките од страна на Генералниот секретар и сл. На чело на
Управниот комитет е претседател кој за задача има да го свикува комитетот
најмалце еднаш годишно, запознавање на членовите во врска со дневниот ред,
117

Денес Генерален секретар е Mr François Davenne избран во 2015 г.
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решавање на проблеми кои произлегуваат во интервал помеѓу свикување на
Управниот комитет и сл.
Во рамките на Ковенцијата постојат и други комитети од кои поважни се:
 Комитет за ревизија кој е составен од представници од сите земји членки и
се свикува од страна на Генералниот секретар. Неговата цел е изменување и
надополнување на Конвенцијата. Комитетот на своја рака носи одлуки во
врска со пропораки за амандмани за Конвенцијата, по предходна расправа
за предлог амандманите од страна на Генералното собрание.
 РИД комитетот на експерти во кој секоја земја членка е задолжена да
испрати свој представник. Истиот се состанува најмалце еднаш годишно, а
со цел да одржи состанок потребно е една третина од членовите да бидат
присутни. Воедно покрај постојаните членови, може по барање на
Секретаријатот да бидат повикани и меѓународни организации и асоцијации
кои се компетентни во областа за која е наменет овој комитет. Главна цел на
овој

комитет

е

донесување

на

одлуки

во

врска

со

предлози

за

надополновуање или изменување на Регулативите кои се однесуваат на
меѓународен превоз на опасна стока со железница – РИД;
 Комитет на технички експерти во кој во принцип има представник од секоја
земја членка и истиот служи за исполнување на целта на Оганизацијата а
тоа е техничка хармонизација и униформирана процедура за одобрување на
железничките возила за употреба на истите во меѓународен сообраќај. Во
овој комитет може да учествуваат и други претставници од меѓународни
организации како УИЦ, ОСЈД , ЕУ и сл. Овој комитет врши надополнување на
униформираните правила АТМФ и АПТУ.119
Во рамките на Конвенцијата постојат и седум додатоци кои ги сочинуваат
Еднобразните правила за меѓународен превоз со железница и тоа: Додаток А ЦИВ, Додаток Б - ЦИМ, Додаток В - РИД, Додаток Г - ЦУВ, Додаток Д - ЦУИ,
Додаток Ѓ - АПТУ и Додаток Е - АТМФ120.
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Четврт дел: Железничкиот товарен транспорт во Република
Македонија
Во почетокот на овој дел, е опфатено првенствено, историјата како и развојот
на железничката инфраструктура во нашата земја, во периодот од крајот на
деветнаесеттиот век, па до денеска, вклучувајќи го Паневропскиот коридор Х како и
инвестициите во изминатите години. Следствено, е изработена анализа за развојот
на товарниот железнички транспорт во перидото пред и по независноста на нашата
земја, од аспект на превезени стоки. Потоа, се анализирани правилата со кои се
регулира оваа област кај нас, преку законите, подзаконските акти и трговските
обичаи и узанси. Воедно е извршена анализа на влијанието на овој вид транспорт,
врз надворешната трговија и стокова размена на нашата земја, преку анализа на
увозот, извозот и транзитот на стоки со железнички транспорт, како и земјите со кои
нашата земја врши увоз и извоз на стоки преку железница. Анализирањето
продолжува и врз учеството на железничкиот товарен транспорт врз вкупниот обем
на превезени стоки, како и согледување кој вид на стоки се превезува со
железница. Воедно, се опфатени кои станици имаат најголемо учество во
манипулацијата со стоки. Нема да биде изоставено и значењето кое го има оваа
гранка врз нашата национална економија, како и уделот кој го има врз
вработеноста во нашата земја. На крај, анализирани се факторите кои што влијаат
врз развојот на железничкиот товарен транспорт на нашата земја, со акцент врз
светската трговска криза и новата мигрантска криза.
Слика 8. Карта со железнички линиии во Република Македонија

Извор: http://www.build.mk/docs/users/cloverstack/ZELEZNICA/_KARTA%20MREZA%201.jpg преземено
на: 01.09.2016
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1. Железничка инфраструктура во Република Македонија
Железничката инфраструктура во нашата земја во изминатите 145 години
претрпела голем број на измени, како и проширувања и уништувања. Главната
тема на ова подглавие е да го опише развојот во инфраструктурата од нејзините
почетоци па до денеска. Притоа, неможе а да не се напоменат и коридорите кои
представуваат неразделив дел од целокупната инфраструктура.

1.1 Историја и развој на железичката инфраструктура
Во периодот на појавата на современата железница, Македонија се наоѓа во
рамките на Османлиската држава. Во деветнаесеттиот век, транспортот на стока и
патници на територијата на Македонија се вршел со коњи, камили, мулиња и друг
добиток по стари патишта кои датирале уште од римскиот период кои поради
лошата економска состојба на тогашната Империја, истите не биле воопшто
реновирани. Со оглед на положбата на Македонија во центарот на Балканскиот
Полуостров, и нејзиното економско и политичко значење, западноевропските земји
превзеле иницијатива за изградба на железница на територијата на Македонија.
Во раните шеесетти години од деветнаесеттиот век оформена е специјална
комисија за мрежна конструкција на железнички проект

во европскиот дел на

Отоманската Империја која, по долго време на недоразбирања, била конечно
прифатена за конструкција на околу 2500 километри на железничка мрежа. На 9
фебруари 1871 година започнала изградбата на пругата Солун – Митровица од
страна на акционери на чело со австрискиот банкар Барон Хирш (Hirch).На 9 април
1873 година, во употреба пуштена е пругата Солун – Велес која во тоа време
представувала најмодерното комуникационо средство и за прв пат бил спроведен
железнички контакт помеѓу два града. За краток период бил изграден вториот дел
до Скопје, каде што првиот воз официјално пристигнал на 9 август 1873 година.121
По завршувањето на пругата Солун – Митровица во 1874 година, се актуелизирало
прашањето за поврзување на Бугарија , Србија и Отоманската Иперија со
железница како и нивно поврзување со остатокот од Европа. Ваквиот план бил
договорен во членот 10 од Берлинскиот договор.
Во 1882 година, во Виена била свикана конференција на која учествувале
представници од трите земји и Австрија каде било договорено за изградба на
железничка мрежа Исток – Запад. Со тоа, во 1885 година започнала изградбата на
121
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пругата Скопје – Врање која траела 2 години. По 6 години од подпишувањето на
Виенската конвеција, била завршена пругата која ги поврзувала Србија и
Отоманската Империја која представувала линк со западна и централна Европа.
Изградбата на пругата Солун – Битола започнала во 1891 година, а истата била
завршена по 3 години. Целта на овој крак било да се поврзи Егејското со
Јадранското море, каде што се протегал стариот римски пат Виа – Игнација.
Понатамошните активности во изградбата на железничката мрежа биле прекинати
како резултат на настаните кои следувале односно Блаканските војни како и
Првата Светска Војна.
Во периодот на Првата Светска Војна 1914-1918 година, железниците ширум
Европа, а со тоа и на територијата на Македонија се користеле пред се за превоз
на војници, воена техника и муниција. Во овој период во Македонија се појавуваат
т.н. теснолејки односно колосеци со ширина од 600мм.

Со оглед на тоа дека

поголемиот дел од Македонија се наоѓал под окупација на Германија, а главниот
фронт се протегал попречно по целата територија122, германците со својата
техничка супериорност изградиле многу километри од ваквиот тип на пруги, па
некои уште ја споредувале Македонија како брат близнак на Швајцарија.
Првата што била изградена од германските техничари и инженери била
теснолинејката од Вардарската Долина кон Плетвар, а потоа кон Битола, од каде
што постоела пруга со нормален колосек кон Солун. Пругата е градена во три
етапи. Првата била од Градско кон Дреново, потоа од Дреново кон Прилеп и на крај
е изградена пругата во Пелагонија.123
Според теренот и димензиите на делницата Скопје – Кичево – Охрид со крак кон
Струга и Ташмаруништа, истата представувала вистински технички спектакл.
Изградбата на оваа пруга почнала да се реализира во 1916 година Германско –
Австриска техничка основа. Изградбата на оваа пруга била од голема важност со
оглед на тоа што во овој предел не постоел нормален пат освен античкиот Виа
Игнација, а истата требало да го снабдува западниот дел од фронтот. Фактот што
за секој метар пруга имало по неколку жртви од македонското локално население
говори за потреба и важноста на оваа делница. Сепак истата не била довршена до
крај (изградбата стигнала до Мешеишта) со оглед на тоа дека во 1918 година
фронтот бил пробиен од страна на силите на Антантата и германската војска при
своето повлекување уништила голем број на станици и тунели.
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Овој фронт во историјата е познат како “Maкедонски фронт”
Костовски Љ. Проект “Мала станица” Утрински 2002

123

82

Воедно во Пиринска Македонија била изградена ваква пруга од Душица до
Петрич со два крака до Рупел и Леуново како и пруга во Гевгелиско.
По завршетокот на Првата Светска Војна, железничката инфраструктура во
Македонија била во мошне лоша состојба. Денешната територија на Република
Македонија се наоѓала под контрола на Кралството СХС. Новата власт превзела
доза на активности со кои извршиле обновување на инфаструктурата кое се
одвивало во три етапи:
 Првата етапа била во 1921 година кога се извршило провизорно
обновување;
 Втората етапа се одвивала од 1921 до 1923 година кога биле расчистени
станичните колосеци, оспособување и поправка на станичните згради. Во
1923 година во употреба е пуштена доизградената и обновена линија Скопје
– Охрид (255 км). На оваа пруга која предходно била градена од страна на
германиците, се обраќал воз со мошне сиромашни технички карактеристики,
со брзина од 10/20 км/ч како и со мал капацитет. Овој воз во тој период бил
познат како “чајниче” а подоцна и како “пионерско вовче” и “ќиро”. Патот од
Охрид до Скопје можел да трае и два дена.
 Трета фаза се одвивала до 1929 година, кога била извршена дефинитивна
обнова и реконструкција.
Во овој период, стигнувале голем број на поплаки од страна на тогашните
трговци бидејќи имале големи патни трошоци особено при претоварањето на
стоката од теснолејките на пругите со нормален колосек. Исто така било барано за
изградба на поголеми станици и магацини бидејќи тогашните скромни капацитети
ни од далеку не биле доволни за тогашните потреби, па во одредени случаеви се
случувало да робата морала неколку дена да седи под отворено небо.
Во 1931 година со изградбата на пругата Лопатица – Рашка, Скопје директно се
поврзал со Белград, а со тоа Македонија станала јадро во транспортот на стоки на
Балканот. Исто така во овој период се пуштени за сообраќај следните железнички
линии:
 Пругата Велес – Кочани на 25.08.1926 година;
 Пругата Прилеп – Битола на 07.04.1931 година;
 Пругата Велес – Прилеп 20.01.1936 година.124
За унапредување на железничкиот сообраќај, Банската управа

решила да

изгради нова железничка станица во Скопје. Камен темелите биле поставени во
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1937 година, а изградбата траела 3 години. Железничката станица била пуштена
во употреба во 1940 година, и била најубава на балканот во тоа време.125126
Во периодот на Втората Светска Војна, Македонија била поделена на неколку
окупациони зони од страна на Германија, Италија и Бугарија. Во овој период имало
мали активности на железничката инфраструктура. Единствно изградена е пругата
од Крупник до Кулата во Пиринска Македонија, додека пак бугарските власти имале
и план за поврзување на Куманово со Гуешево и Кочани преку Делчево со
Благоевград, односно целта била со железница да се поврзат Вардарскиот и
Пиринскиот дел на Македонија. Сепак во таа намера не успеале со оглед на тоа
што немале и доволно финансиски како и технички средства а воедно и месното
население одбивало да работи со оглед на тоа што истите биле третирани како
робвови. Од друга страна, железничката инфраструктура која предходно била
изградена била мошне оштетена со оглед на тоа што истата представувала воена
цел и на партизанските единици и на окупационите сили. Исто така голема штета
била нанесена на возниот парк, каде што две третини од истиот биле украдени од
страна на бугарските власти.
По ослободувањето во 1944 година е формирана Дирекцијата на железниците
во Македонија, која имала задача да се обноват разрушените пруги, мостови и
тунели и да се оспособат за редовен сообраќај.127 Во 1947 година било оформено
Железничкото транспортно претпријатие – Скопје.
Во 1948 година започнато е демонтирање на теснолејката Скопје – Охрид, со
цел истата да се замени со нормален колосек. Во 1952 година е пуштена пругата со
нормален колосек Скопје – Гостивар, а во 1969 година Гостивар – Кичево. За жал
останатиот дел од оваа пруга никогаш не е довршен до Охрид, а пругата за жал
тотално е размонтирана во 1966 година. Исто така во 1956 година пуштена е
делницата Куманово – Бењаковце и наредната година пругата Бакарно Гумно –
Сапотница. Во 1981 година во употреба е пуштен скопскиот железнички јазол. Во
периодот на седумдесеттите и осумдесеттите е извршена електрификација на дел
од пругата на коридорот X. Во средината на педесеттите години започна употреба
на дизел локомотиви кои ги замениле дотогашните парни локомотиви, а првата
локомотива со електричен погон влегла во употреба во 1973 година.
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По осамостојувањето на Република Македонија во 1991 година, на нејзината
територија останал возниот парк кој припаѓал на дотогашната СР Македонија како и
железничката мрежа изградена во периодот после Втората Светска Војна.
Вкупната должина на железничката мрежа во Македонија е 925 км од кои 699 км се
колосеци на отворена линија, 226 км се колосеци на станици и депоа, а 102 км се
индустриски колосеци. Според податоците од Министерството
врски

на

Република

Македонија,

железничката

мрежа

за транспорт и
е

составена

од

едноколосечни пруги и делницата од Коридор Х се електрифицирани во должина
од 235 км. Податоците од ЈП МЖ Инфраструктура покажуваат дека 312,66 км или
65% од отворените пруги се електрифицирани.128 Електрифицираните пруги се
опремени со монофазен систем 25 Кv / 50 Hz.
Сите колосеци имаат нормална ширина на колосекот од 1435 мм. Шините
најчесто се поставени во долги шински ленти (ДШЛ), но исто така се применува и
класичен колосечен спој. Главните линии се состојат од шини Ѕ49 или Ѕ54 и
прагови од тврдо дрво или бетонски прагови со крут колосечен прибор (К – систем).
Нормалното осовинско растојание на праговите е 600 мм кај колосек во ДШЛ.129
Возниот парк на македонските железници, главно се состои од локомотиви и
вагони кои датирааат од периодот на Југославија (1960 – 1980). За влеча на
товарни вагони се користат електрични и дизел локомотиви. Се користат два типа
на електрични локомотиви со ознаки МЖ 441/2 со моќност од 3800 kwи МЖ 461/2 со
моќност од 5100 kw.130 Од дизел локомотивите, за влеча на вагони се користат
локомотиви со ознака МЖ 661 со моќност од 1454 kw и локомотиви наменети за
маневрирање на станичните колосеци со ознака МЖ 642 и МЖ 643 со моќност 606
kw односно 680 kw. Македонските железници располагаат со голем број на товарни
вагони од сериите E, K, R, S, Z, Hи F. Товарните вагони ги има во повеќе подсерии
со цел да се овозможи користење на вагон кој ќе биде во склад со стоката што се
превезува.131 Моментално во МЖ има 56 оперативни локомотиви и 1553 товарни
вагони.132
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1.2 Паневропски коридор X
Паневропската транспортна мрежа започнува да се развива во почетокот на
деведесетите години на минатиот век. За таа цел одржани се три конференции со
цел формирање на оваа мрежа. Првата конференција одржана е во 1991 година во
Прага каде е констатиран концептот на транспортната инфраструктура. Во 1994
година на конференцијата во Крит, земјите од Западна, Централна и Источна
Европа дефинираа девет транспортни коридори како приоритет за развој на
транспортната инфраструктура. Во 1997 година во Хелсинки е одржана третата
конференција каде е додаден десеттиот коридор како и транспортната област за
поморски бизнис.
Овие мултимодални коридори, т.н. Хелсиншки коридори имаат тотална должина
од 48,000 км, од кои 25,000 се железничка мрежа, а 23,000 км се патна мрежа.
Аеродроми, поморски и речни пристаништа и главните терминали служат како јазли
помеѓу модалитетите покрај овие долги меѓународни мрежи помеѓу централните и
источните европски земји.133 Овие коридори се обележуваат со римски бројки од 1
до 10 со цел нивно распознавање.
Коридорот X поврзува 9 земји главно на балканскиот полуостров. Се состои од
2300 км патишта, 2529 км железничка мрежа, 12 аеродроми, 4 пристаништа како и
20 гранични премини на патиштата, односно 18 гранични премини на железничката
мрежа. Главната оска на овој Коридор се протега на релација Салзбург –
Љубљана – Загреб – Белград – Ниш - Скопје – Велес – Солун. Покрај главната
оска, овој коридор ги има следните краци:
 Крак Ха Грац – Шпифелд – Марибор – Прагерско – Зидани мост;
 Крак Хb Будимпешта – Куншекнмиклос – Кискунхалас – Келебиа –
Суботица – Нови Сад – Белград;
 Крак Хс Ниш – Димитровград – Драгоман – Софија;
 Крак Хd Велес – Битола – Кременица – Лерин – Игуменица – Солун.
Од вкупно 2529 км железничка пруга, 263 км се во Австрија, 294 км во
Словенија, 434 км во Хрватска, 867 км во Србија и Црна Гора, 57 км во Бугарија,
362 км во Македонија и 96 км во Грција.134 Од 1742 км железнички пруги на
главната оска, електрифицирани се 89%.
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Од 362 км во Република Македонија, електрифицирани се 216 км пруга, односно
59,7%, додека пак пругата на кракот Хd во 146 км не е електризирана. Целокупната
железничка мрежа во Македонија која припаѓа во Коридорот е со единечен
колосек.135 По должината на овој коридор во употреба исто така се и 29 железнички
станици. Пругата која е дел од главната оска е релативно модернизирана, додека
пругата од кракот Xd e во тек на рехабилитација, односно обнова.
Овој Коридор е многу важен за економскиот развојот за земјите од Балканот, а
особено за нашата земја. Во 2014 година, само на релација Хрватска – Србија –
Македонија превезени се 2,512 милиони ткм. Иако за време на Југославија, овој
коридор бил солидно развиен, за време на војните во периодот од 1991 – 1995
година, како и ембаргото кое го имаше воведено Грција кон Република Македонија
и ембаргото кое го имаа воведено сите соседни земји кон тогашната Јгославија (во
чиј состав влегуваја Србија и Црна Гора) опаднал транспортот на стоки по овој
коридор. За тоа говори и фактот што низ нашата земја во 1990 година се превезени
3,381 милиони ткм, а во 2000 година 2,166 милиони ткм, што представува
намалување за околу 56%.136 Во последните 15 години, овој Коридор се соочува од
низа проблеми од апсект на ифраструктурата, процедурите при преминувањата на
границите, безбедносниот систем, недоволното одржување на пругите, законските
прописи и сл.
Како главен недостаток на железничката инфраструктурата која е дел од
Коридор Х во Македонија, е недостатокот на железнички колосеци кај граничните
премини,

слабото

осветлување,

недостаток

и

недоволната

обученост

на

персоналот (царина, полиција), недостаток на пешачки патеки помеѓу колосеците,
кое го намалува движењето на овластените лица. Во 2007 година, на граничниот
премин Табановце дневно во просек поминувале по 14 товарни воза каде во просек
на преминот чекале по 217 минути, а на преминот кај Гевгелија од дневно 4
товарни воза, во просек истите чекале по 190 минути за завршување на граничните
процедури. Ова енормо чекање при преминот на границите, се коси со
меѓународните договори, каде истото е договорено да трае не повеќе од 30 минути.
137

Итсто така, како резултат на застарените колосеци, брзината со која се движат
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цел надминување на ваквите проблеми, преземени се голем дел на активности од
страна на земјите низ кои минува Коридорот, вклучувајќи ја и Македонија,
финансирани пред се од европски фондови како и националните буџети. За жал,
изминативе две години односно 2015 и 2016 овој коридор е делумно затворен како
резултат на Мигрантската криза.

1.3 Инвестиции во железничката инфраструктура
Како главна цел на транспортната политика на Република Македонија, која се
однесува на железничкиот транспорт и воопшто во железничкиот сектор
представува: Причината на приоритетната акција е да се подобри железничката
транспортна инфраструктура за подобра кохезивност со земјите од ЕУ, како и
регионалните соседни земји, подржано од различни инвестиции во железничката
транспортна инфраструктурна мрежа во земјата.138 Имено, инвестициите се
насочени кон конструкција, реконструкција, рехабилитација и модернизација на
железничката мрежа од Коридорите VIII и Х и кракот Xd.
Табела 10. Инвестиции во инфраструктурата на Коридор Х, во период од 2005
г. – 2016 г. изразено во милиони евра

Име на проект
Рехабилитација на
Дуброво-Демир Капија
Граничен премин
Табановце
Надградба на
станицата Скопје Југ и
на секцијата Маџари
Скопје Ју
Рехабилитација на
Станицата Кадина Река
Рехабилитација на
Градско-Сивец
Рехабилитација на
Пчиња-Рајко
Жинзифов-Велес
Рехабилитација на
железнички јаз
Илинден
Рехабилитација на
Дуброво-Демир Капија
138

Почеток на
проект

Крај на
проект

Вкупно

2006 г.

2006 г.

0.61

2005 г.

2007 г.

0.79

2005 г.

2007 г.

0.69

2006 г.

2007 г.

0.88

2006 г.

2007 г.

0.20

2006 г.

2007 г.

0.52

2006 г.

2008 г.

0.46

2006 г.

2008 г.

0.29
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Рехабилитација на
Неготино-Дуброво
Рехабилитација на
Клисура-Гевгелија
Телекомандно
регулирање на
сообраќајот на
секцијата ТабановскиГевгелија и оптичкифибер кабел
вклучувајќи заеднички
контролен системски
центар во трубарево
Рехабилитација на
делницитеТабановцеКуманово и МиравциСмоквица
Рехабилитација на
делницата НогаевциНеготино
Надградба на
железничката
сигнализација и
телекомуникациите
покрај Коридор Х
Тотална сума на
инвестиции во
милиони евра

2008 г.

2009 г.

0.99

2007 г.

2009 г.

0.78

2009 г.

2010 г.

1.13

2012 г.

2013 г.

6.90

2013 г.

2014 г.

10.00

2014 г.

2016 г.

6.00

30,24 М€

Извор:http://www.seetoint.org/wp-content/uploads/downloads/2013/12/SEETO-Comprehensive-NetworkDevelopment-Plan-2014.pdf преземено на: 15.09.2016

Во периодот од 2005 година до 2016 година, инвестирани се над 30 милиони
евра во железничката инфраструктура која е дел од Коридорот 10. Во поголем дел
е извршена рехабилитација на пругата, реновирање и надградба на станиците
Табановце, Гевгелија, Кадина Река и Скопје Југ. Исто така извршена е надградба
на сигнализацијата и телекомуникацијата по Коридорот како и извршена е
модернизација за телекомандно регулирање на сообраќајот ширум целиот Коридор
со оптички – фибер кабел како и центар за заеднички контролен систем сместен во
Трубарево. Покрај овие инвестиции, со 2,6 М€ се извршува рехабилитација како и
надградба на железничката станица во Скопје. Исто така, одобрени се и 3 М€ за
реконструкција, рехабилитација и надоградба на 10 железнички станици по
главната оска на Коридорот, како и станици кои се наоѓаат на Кракот Xd.За
делницата

Битола

–

Кременица

во

2014

година,

започната

е

нејзина

реконструкција, со инвестиција во износ од 21 М€.139 Оваа делница, требаше да
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биде готова до 2016 година, но нејзината реконструкција е прекината поради
финансиски проблеми помеѓу главниот изведувач и подизведувачите.140 До 2017
година, се планира да се инвестираат над 50М€ во инфраструктурата на Коридорот
Х и Кракот Xd.
Покрај Коридорот Х, низ територијата на Република Македонија, поминува и
Kоридорот VIII, кој има за задача да ги поврзе источен и западен Балкан, односно
да ги поврзе Јадранското со Црното море. Овој коридор се протега на релација
Драч – Тирана – Скопје – Софија – Варна/Бургас. Должината на железничката
линија која припаѓа на овој коридор, изнесува 1270 км, додека пак патната мрежа е
во должина од 960 км. Исто така, во овој коридор спаѓаат и 4 аеродроми, како и 3
поморски пристаништа.141 Железничката инфраструктура од Коридор VIII на
релација исток – запад, се протега на 315 км низ нашата земја, но само 154 км
(помалце од 50%) е изградена. Како резултат на ова, не постои железничко
поврзување со соседните земји Албанија и Бугарија. За источниот дел од Коридор
VIII кон Република Бугарија, потребно е да се изградат уште 89 км (29%), додека
пак на западната секција кон Република Албанија, потребно е да се изградат уште
66 км (21%).142 Со цел изградба на железничката мрежа, во периодот од 2014 г. –
2022 г. вложени ќе бидат околу 940 М€, односно по 470 М€ за секој правец143.
Источниот правец кон Бугарија, ќе се гради во три етапи и тоа Куманово –
Бељаковце (30,8 км), Бељаковце – Крива Паланка (34 км) и Крива Паланка – Деве
Баир (23,4 км).
Покрај инвестициите во Коридорите, се планира и изградба на индустриски
колосеци кон ТИРЗ зоната во Жабени – Битола, а исто така во 2015 г. во употреба
е пуштен царински терминал со мултимодален каркатер, кој воедно представува и
логистички центар, во рамките на ж. станица Скопје – Товарна.
Главно средствата кои се инвестираат, се од Европската Банка, ИПА програми
како и средства од буџетот на Република Македонија. Имено, со инвестициите ќе
биде подобрена во целина, железничката инфраструктура на земјава, а воедно со
поврзувањето кон Коридор VIII, железничкиот транспорт на стоки ќе биде повеќе
конкурентен на пазарот. Притоа ќе бидат исполнети целите на транспортната
политика на земјата, а тоа е да се зголеми уделот на железничкиот транспорт во
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вкупниот транспорт на стоки и истиот се повеќе да се користи како и од страна на
домашните компании, така и од страна на странските.

2. Развој на железничкиот транспорт на стоки
При анализирање на развојот на железничкиот транспорт на стоки во Република
Македонија, од аспект на количината која е превезена, потребно е да се
анализираат два периоди и тоа периодот пред осамостојувањето на нашата
држава и периодот од осамостојувањето. Воедно, потребно е да се увидат и
факторите кои влијаат врз количината превезени стоки.

2.1 Железничкиот транспорт на стоки пред независноста на
Република Македонија
Кога станува збор за транспортот на стоки со железница, пред Македонија да
стане независна држава, неговиот развој ќе го согледаме во податоците од
последната деценија, односно во периодот од 1982 до 1991 година. Имено, овој
период

е

скоро

идентичен

на

денешниот,

во

смисла

на

железничката

инфраструктура и железничкиот возен парк.
Табела 11. Приказ на превезени стоки со железница изразено во тони и тонски
километри во СР Македонија
Година

Железнички превоз во
илјади тони

Железнички превоз во
милион тонски километри

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

8 825
8 505
9 102
8 779
8 640
7 827
7 552
7 940
6 499
5 641

764
897
982
993
958
905
868
910
769
712

Извор: Државен завод за статискика http://www.stat.gov.mk/pdf/sg2010/14.%20Transport.pdf
преземено на: 20.09.2016
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Графикон 4. Железнички превоз во илјада тони
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Извор: Tабела 10

Од податоците, може да се воочи дека во периодот од 1982 до 1986 година,
количината на превезени стоки е константно над 8500000 тони, со мали осцијлации,
каде максимумот е во 1984 година со превезени над 9100000 тони. Првото
поголемо намалување на превезена стока се забележува во 1987 година, каде во
однос на предходната 1986 година, превезени се 9,4% помалку стока. Во 1988
година, продолжува трендот на намалување, каде се забележува пад од околу
3,5%. Последно благо зголемување се бележи во 1989 година, за 4,7% во однос на
1988 година. Во наредните две години, односно во 1990 и 1991 година, има
драстичен пад од 18% во 1990 година и дополнителни 13,2% во наредната 1991
година. Ова драстично намалување на превезената стока со железница, е резултат
како на промената на политичкиот систем така и на економската криза. Сепак
најголем фактор кој влијае врз намалувањето на превезената стока не само со
железница, него и во другите модели на транспорт, е почетокот на војната која ја
зафатила тогашна Југославија, во Словенија и Хрватска.

2.2 Железничкиот транспорт на стоки во независна Република
Македонија
Во овој дел ќе биде опфатен железничкиот транспорт на стоки во Република
Македонија во периодот од 1992 до 2015 година, изразена во тони и тон-километри.
Во податоците кој ќе бидат прикажани, ќе бидат опфатени заедно податоци за
внатрешен и за меѓународен превоз. Воедно од 2001 година податоците за
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превезена стока со железница се пресметуваат по нова методологија, вклучувајќи
го и превозот за сопствени цели.
Табела 12. Приказ на превезени стоки со железница изразено во тони и тонски
километри во Република Македонија
Година

Железнички превоз во
илјади тони

Железнички превоз во
милион тонски километри

1992
3 995
577
1993
3382
493
1994
1 920
151
1995
1 910
169
1996
1 804
271
1997
2 104
279
1998
2 694
408
1999
2 166
380
2000
3 231
527
2001
2 799
462
2002
2 208
334
2003
2 390
373
2004
2 641
426
2005
3 129
530
2006
3 800
614
2007
4 686
779
2008
4 206
743
2009
2 929
497
2010
3 097
525
2011
2 770
479
2012
2 539
423
2013
2 283
421
2014
2 376
411
2015
1 566
278
Извор: Државен завод за статискика http://www.stat.gov.mk/Publikacii/PDFSG2016/14-TransTurVnatrTransTourTrade.pdf преземено на: 24.09.2016

Графикон 5. Крива на движењето на превозот на стоки изразено во илјада
тони
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По стекнувањето на независност на Република Македонија на 08.09.1992
количината на превезени стоки со железница почнува на опаѓа. Во 1992 година, се
забележува пад од околу 29% во однос на предходната година. Ваквиот тренд се
бележи во наредните години, односно пад од 15% во 1993 година и 43% во 1994
година. Исто така во 1995 година има намалување од 0.5%, а во 1996 година 5% во
однос на предходната година Ваквото големо намалување на превозот на стоки со
железница е резултат на војните во поранешна Југославија во периодот од 1991 до
1996. Исто така во овој период, од 1993 до 1995 Грција воспостави трговска
блокада врз Република Македонија а воедно врз тогашната СР Југославија од
страна на меѓународната заедница воспоставени се меѓународни санкции. Со
оглед на тоа што Република Македонија, железнички е поврзана со овие две земји
тогаш може да се заклучи дека нашата земја била буквално отсечена од остатокот
на светот во оваа смисла. Во периодот од 1997 до 2000 година има зголемување
на превозот на стока со железница, односно за овие четири години превозот на
стоки е зголемен за над 79% до 2000 година. За жал како резултат на воениот
конфликт во Република Македонија во 2001 година железничкиот транспорт на
стоки повторно бележи опаѓање. Во 2001 година имаме пад од 13% во однос на
2000 година а ваквиот тренд продолжува и во наредната година каде во 2002
година има 21% помалку превезени стоки во однос на 2001 година. Во 2003 година
има зголемување од 8% во однос на 2002 година, а до 2008 година превозот на
стоки е зголемен за околу 76% од 2003 година. Сепак повторно како резултат на
надворешни фактори во случајот почетокот на глобалната финансиска криза во
2009 година и Грчката должничка криза од наредната година имаат негативно
влијание врз железничкиот транспорт на стоки. Во 2009 година превозот на стоки
се намалува за 30% во однос на 2008 година иако во 2010 година има благ раст од
околу 6%. Сепак од 2011 година до 2013 година имаме опаѓање на количината
превезени стоки со железница. Во 2011 година превезени се 10% помалку стока во
однос на 2010 година, а во 2012 година 8% помалку стока. Исто така во 2013 година
трендот на опаѓање на превезена стока продолжува односно превезени се 10%
помалку стока за разлика од предходната година. Во 2014 година има мал раст од
4% за разлика од 2013 година. Влијанието на Грчката должничка криза се изразува
преку редовното штрајкување на Грчките железници како и честото затварање на
Солунското пристаниште. Во 2015 година како резултат на нов фактор односно
мигрантската – бегалска криза често се затворени колосеците кон Грција и Србија а
тоа резултира со скоро неизвршување на меѓународен превоз со железница во
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РМ. Имено во 2015 година во однос на предходната година превезени се 34%
помалку стока со железница.

3. Либерализација на железничкиот товарен транспорт во
Република Македонија
Степенот на либерализација на железничкиот товарен транспорт во Република
Македонија, може да се увиди во листата од основни логистички услуги ТН/С/В/20
"TN/S/W/20". Односно, во оваа национална концесиска листа се опфатени
обврските која ги превзела нашата земја со цел либерализација логистичките
услуги, а со тоа и железничкиот товарен транспорт, во ГАТС144.
Табела 13. Преземени обврски на Република Македонија за либерализација на
трговијата со основни логистички услуги во националните концесиски листи
според железничкиот транспорт.
TN/S/W/20 код
11. Н.а

Опис
Услуги на манипулација

Железнички транспорт
Не се предвидени во концесиските листи.

со товарот
Целосна либерализирани првиот, вториот и третиот
начин на давање на услуги

11. Н.b

145

во однос на принципот

Сместување и

на национален третман. Во однос на принципот на

складирање на стока

пристап на пазарот целосно е либерализиран само
вториот начин на давање услуги. За четвртиот начин
важат хоризонталните обврски.
Целосна либерализирани првиот, вториот и третиот

Услуги на товарните

11. Н.c

траснпортни агенции
(СРС 748)

начин на давање на услуги во однос на принципот
на национален третман. Во однос на принципот на
пристап на пазарот целосно е либерализиран само
вториот начин на давање услуги. За четвртиот начин
важат хоризонталните обврски.

11. Н.d

Други логистички услуги

Не се предвидени во концесиските листи.

Извор: Табела 38, Трајков А. “Светска трговска организација и трговија со логистички услуги” Скопје,
2012

Од Табела 13 може да воочиме дека услугите на манипулација со товар како и
другите логистички услуги (информирање за трошоците и транспортните стапки,
144

Општа спогодба за трговија со услуги
Посточат четири начини на давање на услигу: преку – гранично давање, потрошувачка во
странство, комерцијално присуство и присуство на физички лица.
145

95

подготовка на транспортните документи, пакување, инспекциски прегледи и др.) не
се вклучени во националните консециски листи на Република Македонија, односно
тоа подразбира дека нашата земја го задржува правото да воведува какви било
ограничувања за трговијата на овие услуги во железничкиот траснпорт.
Одреден степен на либерализација постои кај услугите на сместување и
складирање на стока како и кај услугите на товарните транспортни агенции во овој
модалитет на транспорт. Имено, кога станува збор за примена на принципот на
национален третман, постои целосна либерализација за првите три начини на
давање услуги. Така, нашата земја се обврзала да не воведува никакви
ограничувања во поглед на националниот третман за прекугранична трговија,
потрошувачка во странство и комерцијалното присуство за услугите на сместување
и складирање и услугите на товарните транспортни агенции во вовој вид транспорт.
Од апскет на пристапот на пазар, целосно е либерализирана само потрошувачката
во странство на наведените услуги во железничкиот транспорт, додека пак не се
преземени обврски за прекугранича трговија и комерцијално присуство. Со ова е
дава право да нашата земја самостојно воведува ограничувања во поглед на
дејствувањата на странските логистички оператори што ги даваат овие услуги на
домашниот

пазар.

Што

се

однесува

до

хоризонталните

обврски,

истите

подразбираат да физички лица може да даваат услуги на сместување и
скалдирање на стока како и услуги на товарни транспортни агенции во железникиот
транспорт единствено како бизнис посетители или интреакорпоративни трансфери.
Од аспект на споредните логистички услуги во железничкиот товарен транспорт,
за истите нашата земја нема превземено никакви обврски, или Република
Македонија може да воведува какво и да било ограничување при давањето на овој
вид услуги.

4. Правила со кои се регулира железничкиот транспорт во
Република Македонија
Со оглед на општиот интерес кој го има железничката инфраструктура за
нашата земја, истата е во сопственост на Република Македонија. Имено, и
железничката инфраструктура и транспортот со железница, се управува од страна
на две државни претпријатија односно Македонски железници – Инфраструктура
(ЈП МЖ Инфраструктура) и Македонски железници

- Транспорт. Овие две

претпријатија се резултат на поделбата на ЈП Македонски железници во 2006
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година. Покрај овие две претпријатија, постојат и други тела кои го регулираат
железничкиот транспорт. Такви се Агенцијата за регулирање на железничкиот
сектор која представува регулаторно тело чија задача е контролирање на
квалитетот на услугите од страна на сите учесници на пазарот и Администрацијата
за сигурност во железничкиот систем која издава сертификати за сите засегнати
странки при железнички транспорт, како и предлагање на нови прописи со цел
зголемување на сигурноста на железничкиот систем. Покрај овие тела, постои во
рамките на генералниот секретаријат во Владата, и Комитет за истраги за сериозни
несреќи.
Сите права, обврски и одговорности на стопанските субјекти како во областа на
железничкиот, така и во областа на сите други модалитети на транспорт, се
регулираат

врз основа

на автономното

национално

право

на

Република

Македонија. Имено ова автономно право ги опфаќа сите закони, подзаконски акти
како и други прописи кои се донесуваат од страна на законодавните, извршните и
управни органи на Република Македонија. Содржината како и крактерот и целите
на овие правила кои се однесуваат на регулирање на железничкиот транспорт, се
во духот на општествено – економскиот систем на нашата земја, а воедно истите се
во согласност со долгорочните цели утврдени со надворешно – трговскиот систем,
кои цели се основа на развојот на меѓународниот промет на стоки.

4.1 Закони со кои се регулира железничкиот транспорт во
Република Македонија
Законот за железнички систем го регулира развојот на железничкиот
сообраќај и железничката инфраструктура, организираноста на железничкиот
систем,

условите

за

извршување

на

железнички

транспорт,

управување,

организација и заштита на железничката инфраструктура и ппристапот кон истата.
Воедно со овој закон се дефинира доделувањето на инфраструктурните
капацитети,
доделување

формирањето
на

концесии,

на

независни

регулирање

и
на

автономни
финансиите

регулаторни
за

тела,

железничката

инфраструктура како и услугите од јавен интерес во железничкиот патнички
транспорт.146
Законот за сигурност во железничкиот систем, ги регулира методите и
условите со цел постигнување на сигурноста во железничкиот систем, вклучувајќи
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ги барањата за безбедност како целина. Во овој закон се вклучува и управување со
безбедноста на инфраструктурата и сообраќајните операции во соработка помеѓу
железничките претпријатија и управителот на инфраструктурата.147
Законот за договори за превоз со железничкиот сообраќај ги одредува
правата и одговорностите кои произлегуваат од договорите за превоз на патници и
стока во домашниот и меѓународниот железнички транспорт, доколку поинаку не е
утврдено во меѓународни договори.148
Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај, ги регулира одредбите и условите според кои се извршува превозот на
опасни материи. Тоа подразбира нивна подготовка за товарање, манипулации за
време на транспортот, истоварање, опремување на возилото со соодветна опрема
како и извршување на обука за кадрите кои ќе вршат превоз на ваквите материи.149
Законот за интероперабилност во железничкиот систем, ги регулира
условите кои железничкиот систем на Република Македонија треба да ги исполнува
со цел сигурно и непрекинато движење на железничките возила на ниво на Транс –
Европскиот железнички систем. Имено, преку компитабилноста на одреден под
систем базиран врз технички, оперативни и управувачки услови кои треба да бидат
исполнети, со цел исполнување на основните барања според овој закон.150
Законот за жичари и ски – лифтови ги регулира условите и начинот на
конструкција, опрема, одржување, работа и управување со жичари, ски – лифтови
како и начинот на организирање и заштита на патниците кои се превезуваат преку
истите.151
Покрај овие закони, постојат и други закони кои покрај останатите модалитети
на транспорт, го регулираат и железничкиот транспорт. Таков е Законот за
облигациони односи кој ги регулира односите помеѓу логистичките оператори во
нашата земја и нивните коминтенти. Покрај другото, со овој закон се уредува
правниот и економскиот статус на логистичкиот оператор и посебните случаи на
експедирање. Одредби од овој закон го дефинираат договорот за експидирање
каде превозникот во свое име и за сметка на налогодавецот врши превоз на
определен предмет вклучувајќи и други потреби за извршување на превозот. За

147

Службен весник наРМ 48/2010; 23/2011; 53/2011; 158/2011; 137/2013; 163/2013; 42/2014 и
166/2014 преземено на: 28.09.2016
148
Службен весник на РМ 55/2007 и 148/2011 преземено на: 28.09.2016
149
Службен весник на РМ 92/2007; 147/2008; 161/2009; 17/2011; 54/2011; 13/2013; 163/2013; 38/2014
и 166/2014 преземено на: 28.09.2016
150
Службен весник на РМ 17/2011 и 163/2013 преземено на: 28.09.2016
151
Службен весник на РМ 54/2000; 103/2008; 23/2011; 53/2011 и 163/2013 преземено на: 28.09.2016
98

овие дејствија, вклучувајќи и други вообичаени работи и дејствија во текот на
превозот, налогодавецот е должен на превозникот му исплати определен
надоместок.152

4.2 Подзаконски акти со кои се регулира железничкиот транспорт
во Република Македонија
Подзаконските прописи се автономни извори на право кои може да бидат во вид
на одлуки, решенија, упатства, уредби, наредби, правилници и сл. Истите ги
донесуваат Владите, надлежните министерства или овластени органи на управата.
Подзаконските акти се донесуваат за надополнување на материјата што ја
регулира одредена област со цел поефикасно и поефективно одвивање на
работите како и регулирање на правата и обврските на субјектите.
Позначајни подзаконски акти со кои се регулира железничкиот транспорт во
Република Македонија се:
 Правилник за формата и содржината на барањето и упатството за
пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност,
формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и
формата и содржината на регистарот за издадени сертификати за сигурност
148/2010;
 Правилник за содржината и формата на извештајот за случени сериозни
несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај;
 Правилник за составни делови на структурнио и функционалниот потсистем
на железничкиот систем;
 Правилник за формата и содржината како и начинот на водење на
националниот регистар на возила што имаат издадено прва потврда за
пуштање во употреба на територијата на Република Македонија;
 Правилник за вкрстување на пруга со пат од аспект на сигурно одвивање на
железничкиот сообраќај;
 Правилник за престанување на важење на правилникот за начинот на
издавање и одземање на дозволата за вршење јавен превоз на патници и
стока во железничкиот сообраќај, формата и содржината на образецот на
дозволата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за
издадени и одземени дозволи;
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 Правилник за формата и содржината на листата на проверки за извршената
контрола при превозот на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај 122/2007
 Упатство за транзитна постапка во железнички транспорт (Акт на Царинската
Управа на РМ 07 – 12309)
 Застапување во царинските постапки (Акт на Царинската управа на РМ 07 –
3999/3)
Од особена важност за регулирање на транспортот на стоки по железница,
односно, регулирањето на давање на логистички услуги во нашата земја имаат
“Општите услови за работење на меѓународните шпедитери во Македонија”. Овие
услови се донесени од страна на Групацијата на меѓународни шпедитери и
логистички оператори при Стопанската комора на Македонија на 04.11.1994 година.
Имено, овие прописи се приспособени на надворешнотрговскиот и транспортен
систем, а истите важат доколку логистичкиот оператор и налогодавачот се
договорат за примена на истите.
Во образложение на Општите услови е истакнато дека, со нив во целост се
регулирани економскиот и правниот статус на логистичките оператори во нашата
земја кои и “dejure” и “defacto” одговараат на правно – економските достигнувања
на современите тенденции во развојот на транспортниот и надворешно –
трговскиот систем на нашата земја, а и пошироко. Исто така, се вели дека Општите
услови не се трговски обичаи, туку се составен дел од договорот , а страните ги
внесуваат во договорот, писмено, или се повикуваат на текстот.153 Се смета дека
Општите услови ќе се применуваат кога логистичкиот оператор усно го известил
налогодавачот дека работи под овие услови, а налогодавачот писмено не ја
исклучил примената на Општите услови.

4.3 Mеѓународни трговски обичаи и узански
Во текот на развојот на трговијата вклучувајќи ја и надворешната трговија, се се
воспоставиле, спонтано, одредени правила на однесување од страна на
учесниците во пред се во трговската размена. Ваквите норми на однесување, во
рамките на меѓународната трговија се сретнуваат како меѓународни трговски
обичаи и меѓународни трговски узанси. Треба да се напомене, дека зад ваквите
обичајни норми не стои определен државен суверенитет, односно не се утврдуваат
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со законодавна власт, а доколку истите не се почитуваат за истите не следуваат
материјални или кривични санкции.
Меѓутоа, бидејќи некои од обичајните норми имале и имаат извонредно значење
за се побрзиот развиток на меѓународниот стоков промет, како и за стабилноста и
сигурноста на субјектите вклучени во истиот, тие биле вградувани како
автономните, така и во конвенционалните правни акти. Некои од обичаите и
узансите станале извори на правни норми во меѓу народната трговија, а со тоа и
правни извори на меѓународната трговска логистика.154
Кога станува збор за меѓународните трговски обичаи, истите може да се
дефинираат како непишани правила кои се применуваат во меѓународните
економски односи. Како позначајни трговски обичаи спаѓаат: чесноста, лојалноста,
давање вистински податоци, неоддавање тајни, почитување на даден збор и сл. Во
случај да истите не се почитуваат, следат санкции како јавен потсмев, презир,
бојкот, а воедно објавување на име на фирмата и податоци на истата на т.н. црн
лист.
Под меѓународни трговски узанси се подразбира систематизирани и напишани
обичајни норми кои представуваат кодификувани универзални норми кои со јавно
објавување станале достапни до сите објекти во трговијата. Објавувањето на
истите се врши од страна на поширокки асоцијации на стопанските субјекти како
стопански, трговски или други комори. Како најпознати oпшти трговски узанси се
INCOTERMS 2010 кои се објавуваат од страна на Меѓународната стопанска комора
во Париз. Од овие узанси, во железничкиот превоз на стока со железница се
користат EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAT и DDP. Други значајни општи трговски
узанси се и стандардите за квалитет ISO кои се пропишани од страна на
Меѓународната организација за стандардизација. Покрај општите, постојат и
посебни трговски узанси во вид на утврдени правила кои се однесуваат на
субјектите на одделни специфични пазари како берзи, аукции и сл. Во случај на
непочитување на трговските узанси санкциите се слични како кај трговските обичаи.
Сепак значењето на трговските узанси е поголемо со оглед на тоа што со нив на
поконкретен начин се регулираат и остваруваат конкретните односи во надворешно
– трговското работење.

Тоа се должи на фактот што истите често се научно

фундирани сознанија од долгогодишната практика.
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5. Анализа на влијанието на железничкиот товарен транспорт врз
надворешната трговија на Република Македонија
Со цел правилно да се утврди влијанието што го има железничкиот товарен
транспорт врз надворешната трговија на Република Македонија, потребно е да се
анализираат неколку аспекти и тоа :
 Увоз, извоз и транзит на стоки превезени со железница во Република
Македонија;
 Земји со најголем обем на размена на стоки превезени со железнички
товарен транспорт,со Република Македонија;
 Учеството на железничкиот товарен транспорт врз вкупниот обем на
превезени стоки;
 Најчесто превезувани стоки со железнички товарен транспорт;
 Промет на стока железнички станици по општини.

5.1 Увоз, извоз и транзит на стоки превезени со железница во
Република Македонија
Во продолжение, ќе ги разгледаме количините на стоки кои биле увезени,
извезени или транзитирале низ нашата земја со железнички товарен транспорт, во
периодот од 2011 до 2015 година.
Табела 14. Превоз на стоки со железница според насоката на движење,
изразено во тони за период од 2011 до 2015 година
2011

2012

2013

2014

2015

Извоз

283 734

165 241

87 555

143 484

85 138

Увоз

1 602 835

1 644 325

1 405 249

1 443 734

739 605

Транзит

875 908

696 109

763 639

743 762

694 707

Извор: Државен завод за статистика
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Transport__PrevezeniPatniciStoki/575_Tr
ans_Mk_2011_T01PrevStZ_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef , преземено на:

03.10.2016
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Графикон 6. Крива на движење на увозот,
извозот и транзитот на стоки со железница
во Р.М.
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Извор: Табела 12.

Во 2011 година со железница извезени се 283734 тони стока, а во 2012 година
извезени се 165241 тони стока односно извозот е намален за 41,7%. Во наредната
2013 година исто така стоките извезени со железнички транспорт се намалени за
дополнителни 47% односно превезени се 87555. Во 2014 година количината на
извезени стоки бележи пораст од 63,8% или извезени се 143484 тони. Повторно во
2015 година има пад на извезените стоки со железница од 40,6% односно вкупно се
превезени 85138 тони.
Што се однесува до увезените стоки со железнички превоз во 2011 година
извезени се 1602835 тони додека во наредната 2012 година узвозот на стоки со
железница е зголемен за 2,5% или вкупно превезени се 1644325 тони. Во 2013
година увозот на стоки со железница има пад од 14,5% во однос на наредната
година односно вкупно увезени се 1405249 тони стока. Во 2014 година има благо
зголемување на стоките увезени со железница од 2,7% или превезени се 1443734
стока. Во 2015 година количината на увезени стоки со железница е намалено за
48,7% во однос на 2014 година каде со железница увезени се 739605 тони стока.
Низ територијата на нашата земја, во 2011 година транзитирани со железнички
превоз се 875908 тони стока, а во наредната 2012 година 696109 тони стока или
2,5% помалку стока. Во 2013 година количината на стоки кој транзитирале се
зголемила за 9,7% или вкупно се транспортирале 763639 тони стока. Во 2014
година со железница се транзитирале 743762 тони стока или 2,6% помалку во
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однос на предходната година, а во 2015 година 694707 тони стока односно 6,5%
помалку превезена стока во однос на 2014 година.
Од податоците може да заклучиме дека железницата во Македонија се користи
првенствено за увоз на стоки, додека пак за извоз се користи помалку. Имено
железницата се користи за увоз на стоки од 5 до 8 пати повеќе, отколку што се
користи за извоз на стоки. Овој однос помеѓу увозот и извозот се должи на тоа што
домашните компании го преферираат железничкиот транспорт, при превозот на
стоки од странство до нашата земја.

5.2 Земји со најголем обем на размена на стоки превезени со
железнички товарен транспорт со Република Македонија
Од прикажаните податоци во табела 15, може да се воочи дека компанииите од
нашата земја, многу малку го користат железничкиот транспорт за извоз на стоки,
односно во изминатите 5 години извезени се стоки со железнички превоз,
единствено во 16 земји. Во продолжение, ќе бидат опфатени првите четири земји
во кои најмногу се извезло стока за тековната година.
Табела 15. Извезена стока во тони, во периодот од 2011 до 2015 година, од
Република Македонија со железнички товарен транспорт

Извоз
2011 година
15 604
362
3 242
12 136
2 359
198 627
5 932
163

2012 година
14 538
788
875
22 362
460
99 235
455
0

2013 година
1 595
207
30
10 056
247
62 528
904
0

2014 година
22
105
0
13 022
102
120 087
0
0

2015 година
2 018
3 188
0
1 014
0
71 988
0
0

Босна и
Херцеговина

211

46

364

0

0

Србија
Турција
Хрватска
Словенија
Австрија
Полска
Белгија

2 519
647
37 532
255
2 828
1 317
0

2 958
0
20 003
8
2 313
1 200
0

1 117
222
9 358
57
843
0
0

4 453
82
5 551
5
45
0
10

2 408
36
921
246
186
3 133
0

Вкупно

283 734

165 241

87 555

143 484

85 138

Бугарија
Романија
Чешка
Унгарија
Словачка
Грција
Германија
Црна Гора

Извор: Државен завод за статистика, преземено на: 08.10.2016
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Во 2011 година, 70% од вкупно извезената стока со железница е во Грција,
13,2% во Хрватска, 5,4% во Бугарија, а во Унгарија 4,2%. Во наредната, 2012
година, повторно најголем дел извезени стоки со железница се во Грција, односно
60%, во Унгарија 13,5%. Во Хрватска во оваа година, извезени се 12% од вкупно
извезените стоки, а во Бугарија 8,7%. Во 2013 година, 71,4% од извезените стоки со
железница, се извезени во Грција, 11% во Унгарија и 10,6% во Хрватска. Треба да
се напомене дека, во 2013 година вртоглаво е намален извозот со железница кон
Бугарија, и истиот учествува со 1.8% од вкупната количина на превезени стоки. Во
2014 година, трендот на најмногу извезени стоки во Грција продолжува, имено во
оваа година 83,6% од вкупно извезените стоки во оваа година, се извезени во оваа
земја. Во Унгарија извезени се околу 9% стоки од вкупната количина на извоз со
железница, во Хрватска 3,8%, а во Србија 3,1%. Во 2015 година, најголемиот дел,
односно 84,5% од вкупно извезените стоки со железница се извезени во Грција, а
3,7% во Романија односно 3,6% во Полска. Во Србија, минатата година извезени се
2,8% од вкупно извезените стоки со железничи транспорт.
Табела 16. Увезена стока стока во тони, во периодот од 2011 до 2015 година,
од Република Македонија со железнички товарен транспорт

УВОЗ
2011 година

2012 година

2013 година

Бугарија
238 429
121 837
41 655
Романија
3 566
11 245
11 084
Чешка
10 114
7 327
30 964
Унгарија
18 035
47 447
63 439
Словачка
16 672
12 520
13 684
Грција
908 261
1 052 991
881 068
Германија
10 439
18 718
9 074
Босна и
53 436
54 244
39 628
Херцеговина
Србија
203 015
179 667
239 956
Турција
1 908
154
14
Хрватска
25 078
53 739
28 158
Словенија
8 818
9 786
6 135
Австрија
25 878
21 082
12 652
Полска
2 115
24 221
17 969
Италија
406
0
0
Белгија
180
0
0
Луксембург
0
76
0
Русија
0
217
0
Украина
0
120
0
Франција
0
0
0
Непознато
0
28 934
9 769
Вкупно
1 602 835
1 644 325
1 405 249
Извор: Државен завод за статистика, преземено на: 10.10.2016

2014 година

2015 година

81 162
28 075
13 938
90 002
9 296
877 529
3 598

83 142
18 216
4 085
74 000
12 862
258 054
8 141

18 009

25 850

252 970
396
43 670
3 754
15 513
949
0
0
0
0
0
120
4 753
1 443 734

209 139
5
24 135
3 230
13 300
1 802
292
0
0
0
0
0
3 352
739 605
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Од прикажаните податоци во Табела 16, може да воочиме дека во периодот од
2011 до 2015 година, се увезувале стоки во нашата земја од 20 различни земји. Во
продолжение ќе се разгледаат 4 земји од кои е увезено најмногу стока во
Република Македонија.
Во 2011 година, од вкупно 1602835 тони стока, 56,6% е увезено од Грција,
14,8% од Бугарија, а 12,6% од Србија, додека пак од Босна се увезени 3,3% од
вкупно увезената количина на стоки. Во наредната година, најмногу стока е увезено
исто така од Грција, односно 64% од вкупно увезените стоки, 11% од Србија, 7,4%
од Бугарија а по 3,2% од Босна и Хрватска. Во 2013 година, од вкупно 1405249 тони
стока, дури 62,6% се увезени од Грција, 17% од Србија односно 4,5% од Унгарија и
3%од Бугарија. Во 2014 година, повторно најголема количина на стоки е увезена од
Грција или 60,7% од вкупно увезените стоки, 17,5% од Србија, 6,2% од Унгарија и
увезените стоки од Бугарија представуваат 5,6% од вкупно увезените стоки во
нашата земја со железница. Во 2015 година, 34,8% од вкупно увезената стока, е
увезена од Грција, 28,2% од Србија, а од Бугарија увезени се 11,2% односно 10%
од вкупно увезените стоки, увезени се од Унгарија.
Може да заклучиме дека најголем дел од стоките увезени со железнички
товарен транспорт се увезуваат од Грција, Србија, Бугарија, Унгарија а нешто
помалку од Хрватска и Босна и Херцеговина. За жал, многу малку овој вид на
транспорт се користи за превоз на стоки од останатите држави во Европа, пред се
од Централна и Западна Европа.

5.3 Учеството на железничкиот товарен транспорт врз вкупниот
обем на превезени стоки
Кога станува збор за уделот кој го има железничкиот транспорт на стоки врз
вкупната количина на превезени стоки во Република Македонија, пред се се
поразбира односот кој го има овој вид транспорт со останатите модалитети на
транспорт во нашата земја.
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Табела 17. Превезена количина стока во тони со железнички, воздушен и
патен превоз во периодот од 2011 до 2015 година
Година

Железнички
превоз

Воздушен
превоз

Патен превоз

Вкупно

2011
2012
2013
2014
2015

2 770 000
2 539 000
2 283 000
2 376 000
1 566 000

2 185
2 095
2 515
3 428
2 341

32 537 000
31 340 000
31 346 000
31 587 000
36 513 000

35 309 185
33 881 095
33 629 502
33 966 428
38 081 341

Извор: Државен завод за статистика http://www.stat.gov.mk/Publikacii/PDFSG2016/14-TransTurVnatrTransTourTrade.pdf , преземено на: 12.10.2016

Oд Табелата 17, може да согледаме дека во периодот од 2011 до 2015 година,
најголем дел од превезените стоки се превезени со патен превоз, потоа на второ
место е железничкиот а додека пак воздушниот превоз е на трето место по
количина на превезени стоки.
Во 2011 година, 92,1% од вкупната количина на стоки била превезена со патен
транспорт, 7,8% со железница а 0,006% со воздушен превоз. Слична е и состојбата
во наредната година каде околу 92,4% од стоките биле превезени со користење на
патен превоз, 7,4% со железница а слична количина на стоки како минатата 2011
година била превезена со воздушен превоз.

Графикон 7. Крива на учество на железничкиот
транспорт во вкупната количина на превезени
стоки
10.00%
5.00%

7.80%

7.40%

6.70%

6.90%
4.10%

0.00%
2011

2012

2013

2014

2015

Извор: Tабела 15.

Во 2013 година, количината на стока превезена со патен превоз се зголемила, и
изнесува 93,2%, додека пак искористеноста на железницата опаднала на 6,7%.
Додека пак, благ раст имаме кај воздушниот превоз, кој оваа година зазема 0,007%
од вкупно превезените стоки. Ваквиот раст на превозот на стоки по воздушен пат
продолжува и во 2014 година, каде процентуално изнесува 0,01% од вкупно
превезените стоки. Во оваа година со патен превоз биле транспортирани 92,9%
стоки, а 6,9% од стоки биле превезени со користење на железница. Ланската 2015
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година, во овој пет годишен период, најмногу стоки се превезле со користење на
патен превоз или 95,8%, а железничкиот превоз бележи пад по количина на
превезени стоки, и изнесува 4,1%. Што се однесува до воздушниот превоз,
неговата искористеност оваа година опаднала, и изнесува 0,006%

5.4 Најчесто превезувани стоки со железнички товарен транспорт
Во продолжение следи анализа за тоа кои стоки најчесто се превезуваат со
железница во нашата земја, за периодот од 2011 до 2015 година. Имено, ќе бидат
разгледани првите пет групи на стоки, кои количински најмногу се превезувани.

Табела 18. Количина на стока по групи превезена со железнички транспорт во
Република Македонија, изразена во тони
Транспортна класификација
на стоки НСТ
1) Земјоделски производи,производи
од лов и шумарство, риби и други
производи од риболов
2) Јаглен и лигнит, сурова нафта и
природен гас
3) Метални руди и други производи
на рударството и вадењето камен,
уранова и ториумова руда
4) Прехранбени производи, пијалаци
и тутунски производи
5) Текстил и текстилни производи,
кожа и кожни производи
6) Дрво и производи од дрво и плута
(освен мебел), предмети од слама и
плетарски материјали, целулоза,
хартија и производи од хартија,
материјали за печатење и снимени
записи
7) Кокс и производи од рефинација
на нафта
8) Хемикалии, хемиски производи,
вештачки и синтетички влакна,
производи од гума и пластични маси,
нуклеарни горива
9) Други неметални минерални
производи
10) Основни метали, произведени
метални производи, освен машини и
постројки
11) Машини и простројки, неспомнати
на др.место, конц.машини и компј.,
ел.машини и апарати, неспомнати на
др.место, радија, тв и комун.
Постројки и апарати, медиц.,
прецизни и оптички инстр., час. и
рачни часовници
12) Транспортни средства
13) Мебел, друга произведена стока,
неспомната на друго место

2011
година

2012
година

2013
година

2014
година

2015
година

1 579

1 433

2 181

1 820

1 965

179 274

295 113

246 855

174 903

61 129

491 503

575 109

527 316

573 414

45 991

209 158

197 747

223 682

180 941

136 333

1 343

1 964

4 097

4 695

2 567

202 845

168 260

159 598

152 327

114 306

298 080

277 815

240 282

216 909

172 528

56 759

44 307

63 677

89 091

82 507

34 100

34 307

32 267

29 332

19 405

803 046

533 072

385 385

510 053

484 941

17 987

11 978

14 392

12 385

8 627

8 611

6 233

2 635

3 360

5 604

10 580

2 873

6 407

5 861

2 450
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14) Секундарни суровини, комунален
и отпад и друг отпад
15) Поштенски пратки
16) Опрема и материјали кои се
користат во транспортот на стоки
17) Пренесување на стоки заради
преселување на домаќинства и
канцеларии, пренесеување на багаж
одвоено од патниците, пренесување
на возила за поправка, други
непродажни стоки, неспомнати на
друго место
18) Групирани стоки, мешани видови
на стоки кои се транспортираат
заедно
19) Неидентификувани (неодредени)
стоки, стоки кои поради некоја
причина не може да бидат
индентификувани и не можат да
бидат распоредени во групите од 01
до 16
20) Други стоки, неспомнати на друго
место
Вкупно

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426 769

361 529

339 974

385 495

389 491

3 212

3 559

1 591

1 232

932

669

122

0

0

162

275

440

578

655

371

24 693

22 938

31 920

34 071

36 466

2 770 483

2 538 879

2 282 837

2 376 544

1 565 775

Извор: Државен завод за статистика, преземено на: 18.10.2016

Во 2011 година, од вкупно 2770483 тони стока, 29% се од стоки кои спаѓаат во
група 10, 18% од група 3 а стоките од група 16 представуваат 15% од вкупно
превезената количина на стоки. Стоките од група 7 се на четврто место со 11% а
додека пак стоките од групите 4 и 6 се застапени со околу 7,5% од вкупната
количина на превезени стоки.
Во 2012 година, од вкупно превезени 2538879 тони стоки, најмногу превезувани
се стоките од група 3 со 23%, потоа стоките од група 10 со 21%, а на трето место по
превезена количина се стоките од група 16 со 14%. На четврто место се стоките од
група 2 кои се застапени во вкупно превезените стоки со 12%, а додека пак со 11%
се застапени стоките од група 11.
Во наредната 2013 година, од вкупно 2282837 стоки во нашата земја, повторно
стоките од група 3 се најмногу превезувани со железница, односно оваа година тие
представуваат 23% од вкупната количина, додека пак на второ место се стоките од
група 10 со 17% а на трето место со 15% се стоките од групата 16. Стоките кои
спаѓаат во групите 2 и 7 се застапени со околу 11% од вкупно превезените стоки со
железница, додека пак на петто место стоките од група 4, по количина
представуваат 10% од вкупната количина.
Во 2014 година, превезени се 2376544 тони стоки, од кои најголе удел имаат
стоките од група 3 со 24%, потоа стоките од група 10 со 21% се втори најмногу
превезувани стоки. На трето место по најчесто превезувани стоки, се стоките од
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група 16 со 11%, на четврто место со 9% се стоките од група 7, а на петто место по
количество на превезени стоки се стоките од групите 4 и 2 со 7,6%.
Во 2015 година, од вкупно 1565775 тони стоки превезени со железница,
најмногу се превезени стоки кои спаѓаат во група 10 односно 32%, потоа следуваат
стоките од група 16 со 25%, а на трето место по превезени стоки се стоките од
група 7 со 11%. Следни се стоките од група 4 кои представуваат околу 8% од
вкупно превезените стоки со железница, додека пак стоките од група 6 се петти по
ред најпревезувани стоки со 7,4% удел во вкупно превезените стоки со железница
за оваа година.
Може да заклучиме дека најчесто превезувани стоки се стоки од групите 3, 10,
16, 4, 7 и 2. Односно, стоки како метални руди, метални производи, нафтени
деривати а нешто помалку прехранбени производи се најчесто превезувани стоки
во нашата земја со железница. Со ова повторно може да заклучиме, дека големите
кабасти стоки се најмногу превезувани со железнички транспорт.
Од погорната табела, може да се забележи дека скоро кај сите групи
количината на истите превезена со железнички товарен транспорт е драстично
намалена. За таа цел, доколку ги согледаме податоците од Табела 17, која содржи
податоци за трговијата на групите на стоки кои најмногу се превезуваат со овој
модалитет на транспорт, ќе воочиме дека трговијата со овие стоки е директно
поврзана со количината на превезени стоки.
Иако податоците од Табела 17 се однесуваат на стоките кои се превезуваат со
сите модалитети на транспорт, сепак поврзаноста е неизбежна. Доколку согледаме
за групата на стоки од "јаглен и лигнит, сутова нафта и природен гас" ќе воочиме
дека во 2014 година извезена е стока во износ од 6 028 000 долари а додека пак во
2015 година извезено е само 621 000 долари. Тоа представува пад од oколу 90%.
Воедно разликата кај увозот на овие стоки е околу 28.5%. Што се однесува до
количината на превезени стоки, во 2014 година превезени се 174 903 тони стока, а
наредната година 61 129 тони, или тоа е пад за 65%.
Во групата на стоки " Метални руди и други производи од рударство и вадење
на камен, уранова и ториумова руда" во 2015 година извезени се 15,7% во однос на
2014 година или 28 968 000 долари помалку стока. Што се однесува до увозот на
овие стоки, тогаш разликата е околу 12,4%. Ако согледаме во количината на
превезени стоки од оваа група, тогаш во 2014 година превезени се 573 414 тони
или 45 991 тони во 2015 година, каде разликата е скоро 92%.
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Единствено зголемување и кај трговијата и кај количината на превезени стоки е
групата "Oпрема и материјали кои се користат во транспортот на стоки". Имено, во
2014 година во однос на 2015 година, извезени се 1 289 000 долари повеќе или тоа
представува раст од околу 6%. Кај увозот на овие стоки, се бележи раст во 2015
година во однос на 2014 од 10 953 000 долари или 62%. Што се однесува до
количината на превоз на овие стоки со железнички транспорт, истата во 2014
година изнесувала 385 495 тони а наредната година 389 491 тони што представува
раст од 1%.
Табела 19. Извоз/увоз на стоки по групи во периодот од 2013 до 2015 година,
изразено во илјади американски долари.
Извоз
Група на стоки
Јаглен и лигнит, сурова нафта
и природен гас

Увоз

2013

2014

2015

2013

2014

2015

267

6028

621

140 563

95 220

68 038

192 484

183 926

154 958

111 374

115 796

101 591

377 509

370 955

317 152

714 191

701 123

627 490

16 298

17 825

18 844

20 2364

21 1561

18 8392

98 241

68 746

47 666

76 0731

764 538

500 630

869 476

788 942

646 206

1 113 924

1 443 333

1 301 830

15 206

20 547

21 836

13 976

17 676

28 629

Метални руди и други
производи на рударството и
вадењето камен, уранова и
ториумова руда
Прехранбени производи,
пијалаци и тутунски производи
Дрво и производи од дрво и
плута (освен мебел), предмети
од слама и плетарски
материјали, целулоза, хартија
и производи од хартија,
материјали за печатење и
снимени записи
Кокс и производи од
рефинација на нафта
Основни метали, произведени
метални производи, освен
машини и постројки
Опрема и материјали кои се
користат во транспортот на
стоки

Извор: Статистички преглед на Република Македонија 2015 година и Статистички преглед на
Република Македонија 2016 година.

Може да заклучиме дека, количината на превезени стоки со железнички товарен
транспорт е поврзана со трговијата на истите тие стоки кога се однесува на
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зголемување или намалување. Сепак односот на процентот на зголемување или
намалување не е секогаш ист.

6. Промет на стока на железнички станици по општини
Под промет на стока на железнички станици по општини, се подразбира
вкупната количина како и количините на истоварена и натоварена стока во
општините во кои има железнички станици во Република Македонија.
Табела 20. Промет на стоки на железнички станици по општини во периодот
од 2011 до 2015 година, изразено во тони

Општина
Битола - вкупно
Натоварено
Истоварено
Гевгелија - вкупно
Натоварено
Истоварено
Гостивар - вкупно
Натоварено
Истоварено
Кичево - вкупно
Натоварено
Истоварено
Кочани - вкупно
Натоварено
Истоварено
Куманово - вкупно
Натоварено
Истоварено
Неготино – вкупно
Натоварено
Истоварено
Прилеп - вкупно
Натоварено
Истоварено
Скопје - вкупно
Натоварено
Истоварено
Свети Николе - вкупно
Натоварено
Истоварено
Штип - вкупно
Натоварено
Истоварено
Тетово – вкупно
Натоварено
Истоварено
Велес – вкупно
Натоварено
Истоварено
Промет на стока вкупно
Натоварено - вкупно
Истоварено - вкупно

Година
2011

2012

2013

2014

2015

5 826
903
4 923
6 447
352
6 095
639
40
599
1 954
830
1 124
728
0
728
60 184
3 084
57 136
17 777
1 220
16 557
5 350
52
5 298
1 259 204
265 484
993 720
500
0
500
2 070
1 125
945
42 726
14 409
33 317
494 176
4 277
489 899

9 178
163
9 015
55 393
2 986
52 407
192
65
127
1 794
689
1 105
150
75
75
74 670
712
73 958
25 496
4 323
21 173
3 895
302
3 293
974 741
175 514
799 227
2 208
304
1 904
0
0
0
90 526
11 217
79 309
637 731
1 795
635 936

15 890
821
15 069
92 377
14 965
77 412
419
30
289
1 504
730
774
691
0
691
44 513
6 017
38 496
20 263
799
19 464
4 897
0
4 897
758 112
86 891
671 221
1 960
180
1 780
0
0
0
128 514
1 079
127 435
476 452
2 437
474 015

17 105
804
16 301
60 360
380
59 980
503
247
256
1 516
740
776
0
0
0
35 381
753
34 628
42 430
1 093
41 337
5 059
378
4 681
869 290
176 280
693 010
800
0
800
0
0
0
101 841
5 825
96 016
543 661
2 348
541 313

10 778
38
10 740
13 480
610
12 870
0
0
0
1 930
965
965
0
0
0
45 591
781
44 810
65 753
1 123
64 630
4 163
229
3 934
678 945
119 262
559 683
0
0
0
121
121
0
43 581
2605
40 976
52 930
5 729
47 201

1 902 581

1 875 974

1 515 595

1 677 946

917 393

291 740
1 610 841

198 445
1 677 529

113 949
1 431 643

188 848
1 489 098

131 463
785 930

Извор: Статистички преглед 8.4.16.02/858, преземено на: 15.10.2016
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Од податоците може да забележиме дека најголем промет на стоки има на
железничките станици во Скопје, потоа во Велес, Куманово, Тетово, Штип итн. Но
покрај ова согледување, може да се извлече уште еден многу битен податок, а тоа
е на кој железнички линии има најголем промет со стоки. Имено податоците, може
да ги групираме во четири групи и тоа:
 I група во која спаѓаат железничките станици кои се наоѓаат на главната оска
која поминува низ нашата територија од Коридорот Х: Куманово, Скопје,
Велес, Неготино и Гевгелија;
 II група во која спаѓаат железничките станици од пругата Тетово – Гостивар –
Кичево;
 III група во која спаѓаат железничките станици од кракот Xd, односно Прилеп
и Битола;
 IV група во која спаѓаат железничките станици од пругата Св. Николе – Штип
– Кочани.
Moже да се воочи дека на станиците од главната оска на Коридор Х, има
најголем промет на стоки во изминативе години, и тоа во 2011 година 96,5% од
вкупниот промет на стоки, во 2012 94% од вкупниот промет на стоки а во 2013
година 90%. Иако има мал пад во овие години на учеството на овие станици во
вкупниот промет на стоки, во 2014 година бележи раст од 2,5% во однос на
следната година, а во 2015 година на овие станици имало 93% промет на стоки од
вкупната количина истоварени или товарени стоки.
На станиците од група II односно на делницата Тетово – Госстивар – Кичево, во
2011 година прометот со стоки бил 2,6% од вкупниот промет, за во 2012 истиот да
изнесува 5%. Зголемувањето на прометот на оваа делница, продолжува и во 2013
година каде изнесува 8,4%. Во 2014 година, прометот опаѓа на 6,2% односно 5% во
2015 година.
На кракот Xd Од Коридорот Х, во 2011 година 0,6% од вкупниот промет на стоки
биле манипулирани на оваа делница, а во наредната 2012 година 0,7% од вкупнот
промет. Зголемувањето на прометот на стоки на оваа делница продолжува и во
наредните години каде во 2013 и 2014 година изнесува по 1,3% од вкупниот
промет, а во 2015 година 1,6%. Може да се заклучи, иако вкупната количина на
превезени стоки во последните години опаѓа, сепак на оваа делница прометот со
стоки постојано е во благ раст.
За жал, на делницата кон Кочани, многу малку во изминатите години е вршен
истовар или утовар на стоки. На оваа пруга во 2011 година, прометот со стоки бил
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0,2% а во наредната година 0,1%. За повторно во 2013 година истиот да биде 0,2%
од вкупниот промет. Во 2014 и 2015 година, прометот на стоки бил на ниво на
неколку товарни вагони во годината.

7. Значењето на железничкиот транспорт за националната
економија на Република Македонија
Со цел да се оформи една рамка во поглед на значењето на железничкиот
товарен транспорт за националната економија на нашата земја, може да ги
согледаме продадените транспортни услуги. Иако во податоците од табела 19 не
се директно одделени друмскиот од железничкиот транспорт, сепак може да
добиеме една представа за количината на извезени услуги во железничкиот
транспорт.
Така, во 2012 година има намалувањена копнените транспортни услуги во
однос на 2011 година, за околу 10 милиони евра. Сепак од 2012 па се до 2015
година, извозот на вакви услуги нараснал за 23% за четирите години. Покрај тоа,
може да забележиме дека константно во овој период извозот на овој тип услуги е
поголем од увозот на истите. Ова представува позитивно трговско салдо, каде
коефициентот на покриеност на увозот со изво е 1,2 во 2011 година, 1,1 во 2012
година, а вo 2013 година овој коефициент изнесува 1,3. Во следната 2014 година,
коефициентот на покриеност изнесува околу 1,3 а во 2015 година коефициентот
изнесува 1,4.
Генерално, копнените транспортни услуги представуваат околу 93% од вкупно
извезените транспортни услуги. Единстевно во 2015 година, овие услуги
учествуваат со 91% од вкупно извезените транспортни услуги.
Може да заклучиме дека во нашата земја се повеќе се ангажираат домашни
траснпортни компании од страна на домашните и странски компании за
транспортот на нивните стоки.
Табела 21. Платен биланс на Република Македонија за услуги во период од
2011 – 2015 година, изразено во милиони евра.
Копнени траснпортни
Вкупно транспортни
Година
услуги
услуги
2011
2012
2013
2014
2015

Извоз

Увоз

Извоз

Увоз

249,8
239
257,6
290,7
294,3

201
208,6
195,1
221
201,7

264,8
255,7
275,7
312,5
320,4

269,2
286,5
272,4
301,5
276,8

Извор: НБРМ, Дирекција за статистика, Платен биланс на Република Македонија
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Врз основа на анализата изработена во специјалните изданија на списанието
"Капитал", која се базира на податоци од годишните сметки на компанииите кои ги
доставуваат до Централниот регистар на Македонија, може да ги согледаме
приходите како и рангирањето на Македонски железници транспорт и ЈП
Македоснки железници инфраструктура.
Табела 22. Рангирање на МЖТ и МЖИ според приходи во периодот од 2012 до
2015 година
Година
2012
2013
2014
2015

Име на компанија
Македонски железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура
Македонски железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура
Македоснки железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура
Македонски железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура

Ранг

Вкупно приходи
(евра)

68
115
83
87
94
121
76
145

24 188 918
15 929 224
21 877 627
20 632 403
21 206 509
17 811 803
27 191 331
15 722 457

Извор: Списание "Капитал – Топ 200 најголеми и најуспешни" од 2013, 2014, 2015 и 2016 година

Што се однесува до Македонски железници транспорт, оваа компанија во 2012
година е рангирана на 68 место врз основ на приходите за таа година, кои
изнесуваат 24188918 евра. Наредната 2013 година, оваа компанија имала приходи
од 21877627 евра, при што имаме намалување од 9,5% во однос на предходната
година, а следствено на тоа, компанијата е рангирана на 83 место. Во 2014 година,
приходите се намалени за 3% во однос на 2013 година, со што повторно
компанијата е рангирана за неколку места подолу, односно на 94 место. Сепак,
приходите во 2015 година се зголемени за 28,2% или истите изнесуваат 27191331
евра, а компанијата е рангирана на 76 место.
Компанијата ЈП Македонски железници инфраструктура, во 2012 година е
рангирана на 115 место според приходите за таа година, и истите изнесуваат
15929224 евра. Во 2013 година, приходите се зголемиле за 29,5%, а компанијата е
рангирана на 87 место. За жал во наредните години, приходите се во постојано
намалување, при што во 2014 година истите се намалени за 13,6% а во 2015
година за 11,7% во однос на предходната година. Со оглед на намалувањето на
приходите, компанијата во 2014 година рангирана на 121 место, а во 2015 година
на 145 место.
Покрај овие две компании, треба да се напомене дека постојат и други
компании кои организираат железнички товарен транспорт, кои што се имаат
115

допринос во нашата економија. Сепак ваквите компании многу повеќе се
занимаваат со организирање и извршување на патен транспорт, него со
организирање на железнички товарен транспорт. Такви компании се Фершпед,
Макошпед, Виатор и Вектор, Трансинтер и други.
Покрај податоците за приходите на Македонски железници транспорт и
Македонски железници инфраструктура, од специјалните изданија на списанието
"Капитал", може да го издвоиме и бројот на вработени за овие две компании во
периодот од 2012 до 2015 година, како и промената на бројот на вработени.
Табела 23. Број на вработени во МЖТ и МЖИ во периодот од 2012 до 2015
година
Година
2012
2013
2014
2015

Име на компанија
Македонски железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура
Македонски железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура
Македонски железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура
Македонски железници транспорт
ЈП Македонски железници инфраструктура

Број на вработени
1 350
1 351
1 261
1 316
1 174
1 307
1 146
1 223

Извор: Списание "Капитал – Топ 200 најголеми и најуспешни" од 2013, 2014, 2015 и 2016 година

Покрај податоците за приходите на Македонски железници транспорт и
Македонски железници инфраструктура, од специјалните изданија на списанието
"Капитал", може да го издвоиме и бројот на вработени за овие две компании во
периодот од 2012 до 2015 година, како и промената на бројот на вработени.
Бројот на вработени во МЖТ во 2012 година бил 1350 вработени, додека пак во
наредната година, бројот на вработени е намален за околу 6,5% или во оваа година
имало 1261 вработен. Исто така во 2014 година, повторно вработеноста во оваа
копманија опаднала за 6,8% односно оваа година, имало 1174 вработени. За жал,
ваквиот тренд на намалување на вработеноста продолжил и во 2015 година, каде
таа година биле вработени 1146 луѓе, или тоа представува 2,3% помалку вработени
во однос на предходната година.
Исто така, намалувањето на вработени е вообичаен тренд и кај МЖИ. Во 2012
година, бројот на вработени е скоро ист како и во МЖТ и изнесувал 1351 вработен.
Во 2013 година, бројот на вработени во МЖИ е 1316 вработени или тоа представува
2,5% намалена вработеност во однос на изминатата година. Во следната 2014
година, има мало намалување од 0,6% или во 2014 година во МЖИ имало 1307
вработени. Сепак во 2015 година бројот на вработени е намален за дополнителни
6,4% и изнесува 1223 вработени лица во оваа компанија.
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Moже да заклучиме дека поголемо е намалувањето на вработени кај МЖТ,
односно во дадениот период, вработеноста е намалена за 204 лица, додека пак кај
МЖИ вработеноста е намалена за 128 лица.

Број на вработени

Графикон 8. Крива на движење на вработени
во МЖТ и МЖИ
1400
1300
1200

Mакедонски железници
транспорт

1100

ЈП Македонски железници
инфраструктура

1000

2012

2013

2014

2015

Извор: Taбела 19.

Покрај вработените во Македонски железници транспорт и ЈП Македонски
железници инфраструктура, треба да се напоменат и стотината вработени во
"Колска" фабриката во Велес која се занимава со поправка на вагони и локомотиви.
За жал оваа фабрика не работи константно, пред се од недостиг на вагони кои би
биле репарирани. Треба да се напомене дека оваа фабрика датира од 1916 155
година, и представува најстарата фабрика од овој тип на Балканот. Сепак, во
последните години се прават напори оваа фабрика да се стави повторно во склоп
на Македонски железници или за истата да се најдат странски инвеститори.

155

http://www.utrinski.mk/?ItemID=440073F4D4D2EC4A86F1015FBA7765F6 преземено на: 18.10.2016
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8. Фактори кои што влијаат врз железничкиот товарен транспорт
Во продолжение ќе бидат опфатени надворешните фактори, кои пред се
влијаат на македонската економија, а со тоа и врз македонскиот товарен
железнички транспорт. Акцентот ќе биде ставен на светската трговска криза како и
мигрантската криза, со која се соочува нашата земја. Покрај тоа, во минатото
нашата земја, а воедно и товарниот железнички транспорт трпел штета како од
осамостојувањето на нашата земја, така и од ембаргото кое Грција го воведе кон
нашата земја, а воедно и од воената криза во 2001 и 2002 година.
Покрај овие кризи, несомнено треба да се напомене дека големо влијание врз
развојот и одвивањето на железничкиот товарен транспорт има и недостатокот на
соодветни центри за манипулација со стока, застарената инфраструктура, стариот
возен парк, недоволната популаризација на овој вид транспорт и др.

8.1 Влијанието на светската трговска криза врз железничкиот
товарен транспорт во Република Македонија
Иако, светската трговска криза своите корени ги влечи од САД, сепак ниту
Европа, а со тоа ниту нашата земја не останаа имуни. Како и останатите економии,
така и нашата претрпе одредени штети, кои и денеска се чуствуваат. Со оглед на
фактот, дека товарниот железнички транспорт зависи пред се од размената на
стоки, истиот претрпе големи штети во смисла на намалување на превезената
стока, а со тоа и намалување на приходите.
Директен показател за тоа е вкупната количина на превезени стоки со
железница во овој период, чии податоци може да ги согледаме во табела 11.
Имено ако во 2007 година, се превезени 4686000 тони стока, во 2008 година има
пад од околу 10,2% односно оваа година превезени се 4206000 тони стока. Во екот
на кризата во 2009 година, вкупно превезени се 2929000 тони стока, или тоа
представува намалување од 30% во однос на 2008 година. Количината на
превезена стока, започнува да се зголемува во 2010 година, и истата изнесувала
3097000 тони стока.
Иста е сликата и со тонски километри, каде во 2007 година имаме 779 ткм 156, во
2008 година истите изнесуваат 743 ткм. Големо намалување се воочува во 2009
година, каде има 497 ткм или 33% помалку во однос на предходната година.
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Ситуацијата започнува да се подобрува во наредната година, каде има 525 ткм
односно околу 5,5% повеќе од 2009 година.
Податоци во врска со приходите157 на Македонски железници транспорт може
да добиеме од анализите на Еуро Бизнис Центар Скопје158. Имено, во 2009 година,
оваа компанија имала 2295128702 денари приход, а во 2010 година 2301942510
денари, или 0.3% повеќе. За жал за 2008 година, немаме податоци во врска со
приходите за оваа компанија, сепак доколку пресметаме колку приходи во денари
имало во 2009 година за секој тон, тогаш резултатот е дека во 2008 година имало
околу 1 милијарда денари или околу 16 милиони евра повеќе приходи, во однос на
2009 година.
Покрај намалувањето во приходите и количината на превезена стока, во 2009
година има и намалување на вработените во МЖТ транспорт од околу 50
вработени, во однос на 2008 година кога во МЖТ имало 2926159 вработени.

8.2 Влијанието на мигрантската криза врз железничкиот товарен
транспорт во Република Македонија
Од крајот на 2014 година, нашата земја покрај светската трговска криза грчката
должничка криза, ја зафати и т.н. мигрантска криза, криза која зенитот го имаше во
2015 година, како и првата половина на 2016 година. Оваа криза настана како
резултат на воените дејствија кои се одвиваат на Блискиот Исток, со центар во
Сирија и Ирак. Како резултат на тоа, голем број цивили во потрага по "подобар"
живот, ги напуштија своите домови и тргнаа на пат кон Европа. Минувајќи преку
Грција, прва земја која воведе контрола на протокот на овие луѓе беше нашата
земја.
Со воведувањето на строгата контрола, мигрантите ја блокираа железничката
пруга која води кон Грција, а во помал размер и пругата кон Србија. Со оваа криза
најмногу претрпе пред се железничкиот товарен транспорт, со оглед на тоа што
најголем дел од стоките се превезуваат во и од Грција.
За сликата да биде појасна, доколку ги согледаме првенствено податоците од
табела 11, ќе воочиме дека во 2014 година вкупно со внатрешен и меѓународен
товарен железнички транспорт, биле превезени 2376000 тони стока, а во 2015
157
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година 1566000 тони стока, што представува намалување од над 34%. Истата
слика е и кај ткм
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каде во 2014 иснесувале 411 а во 278 што представува разлика

од над 32%.
Со податоците од табела 12, може да увидиме дека увозот на стоки со
железница, во 2015 во однос на 2014 година е намален за нешто под 49%, односно
во 2014 година, со железница се увезени 1443734 тони, додека пак во 2015 година
739605 тони. Истата ситуација може да се воочи и кај извозот на стоки со товарен
железнички превоз, каде во 2014 година извезени се 143484 тони стока, а во 2015
година 85138 тони, што представува намалување од околу 40,5%. Најмало
намалување од 6,5% има кај стоките кои транзитирале низ нашата земја, односно
во 2014 година превезени биле 743762 тони, а во 2015 година 694707 тони стока.
Иако во екот на кризата, сепак во 2015 година биле транспортирани повеќе
стоки, во однос на 2014 година, но сепак учеството на железничкиот товарен
транспорт во превозот на стоки е намалено, во корист на патниот транспорт. Имено
доколку во 2014 година биле превезени 33966428 тони стока, со патен транспорт
биле превезени 31587000 тони стока што представува 92,9% од вкупната количина
на стоки, додека пак со железнички товарен транспорт биле превезени 2376000
тони стока или 6,9% од вкупната количина превезени стоки. Во 2015 година, вкупно
биле превезени 38081341 тони стока, од кои 36513000 тони со патен транспорт, а
со железнички товарен транспорт 1566000 тони стока. Па така учеството на
патниот транспорт се зголемило на 95,8% а додека пак учеството на железничкиот
товарен транспорт, се намалило на 4,1%.
Што се однесува до вработеноста во Македонски железници транспорт и ЈП
Македонски железници инфраструктура, може да се забележи намалување. Од
податоците во табела 18, може да согледаме дека во 2014 година, во МЖТ имало
1174 вработени, а во МЖИ 1307 вработени. Во наредната, 2015 година во МЖТ
имало 1146 вработени што представува намалување за 28 вработени, а додека пак
во МЖИ оваа година имало 1223 вработени односно 74 вработени помалку во
однос на 2014 година. Сепак, за ова намалување неможе да се "обвини" само
кризата, бидејќи тука влијаат и други фактори.

160

Тонски километри изразени во милион
120

Табела 24. Обработени царински декларации во железнички товарен
транспорт за I, II и III квартал од 2014, 2015 и 2016 година, изразено во илјади.

Квартал

2014 год.

2015 год.

2016 год.

I
II
III

15.42
15.63
17.10

14.2
10.9
0.64

0.7
0.9
2

Вкупно

48.15

25.74

3.6

Извор: "Извештај за работењето на царинската управа за III квартал 2014 година" и "Извештај за
работата на Царинската Управа во периодот Јули – Септември 2016 година".

Со цел да ја согледаме штетата која е нанесена врз меѓународниот железнички
товарен транспорт на нашата земја од страна на кризата во 2016 година, може да
ги погледнеме податоците од Извештаите за работата на Царинската Управа на
Македонија односно бројот на обработени царински декларации при увоз, извоз и
транзит. Ќе забележеме дека кризата својот замав го зазема во 2015 година.
Имено, во оваа година, во трите квартали има 22410 декларации помалку во однос
на истиот период во 2014 година, или тоа представува намалување од енормни
46,5%. За истиот период во 2016 година, бројот на изработени царински
декларации е намален за дополнителни 86%, или оваа година се обработени 22140
царински декларации помалку во однос на 2015 година. Покрај намалувањата,
може да увидиме дека најкритично било во последните два квартали од 2015
година, како и во првите два кавартали во 2016 година. Иако има благо покачување
во третиот квартал во 2016 година, сепак бројот ни близу не е како оној во 2014
година, каде тогаш биле изработени 17100 декларации, односно само 2000 во 2016
година.
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Препораки и заклучоци
1. Увидовме дека железничкиот товарен транспорт влечи корени уште од пред 2500
години, кога во античките цивилизации како Македонија, Грција, Египет, Вавилон,
за прв пат на запрежни коли била товарена стока, притоа истите биле влечени од
животни. Притоа луѓето во оваа доба, забележале дека помалку напор им е
потребен на животните кога ги влечат колите, доколку предтоа патот е добро
истрасиран, па така започнала изградбата на примитивни патишта од камен и
варовник. Исто така, примитивен железнички систем ќе се развие во периодот од
шеснаесеттиот до почетокот на деветнаесеттиот век, каде во Западна Европа, со
цел полесно транспортирање на рудите од рудниците, се користеле вагони кои
биле движени најпрво по дрвени штици, а потоа и по метални пруги. Вистинскиот
развој овој вид на транспорт го доживеал со појавата на првата парна машина
конструирана од страна на Џемс Ват во 1775 година, при што многу иноватори се
обиделе да конструираат машина за влечење на товар. Најголем успех постигнал
Џорџ Стевансон кој во 1825 година, успеал со својата локомотива да повлече товар
од 80 тони цели 15 километри на пругата од Стогтон до Дарлингтон. Во
подоцнежниот период, следела низа на пронајдоци, со кои овој вид на транспорт
стигнал на нивото, на кое ние денес го знаеме.
2. Заклучивме дека железничкиот транспорт воопшто, има свои предности и
недостатоци. Како главни предности се: намената за превоз пред се на тешки
кабасти стоки, поевтин во однос на другите видови превоз, уредност и точност во
извршувањето на превозот и др. Како недостатоци се јавуваат: ограниченоста од
железничката мрежа при што истата е релативно скапа за изградба, различните
димензии на ширината на колосеците, немањето на можност секогаш да може да
се оствари превоз од стовариштето на испраќачот до стовариштето на примачот и
др. Притоа, анализиравме дека превозниот пат за овај транспорт е железничкиот
колосек на кој што при организирање транспорт, треба да се обрне внимание на
неговата ширина, како и дозволеното осно оптеретување, кое е поделено во четири
категории. Воедно како превозни средства во овој превоз се локомотивите со
различни големини, специјалните возила како и најважното, товарните вагони кои
се групирани во 13 групи, во зависност од својата намена и технички
карактеристики.
3. Со цел реализирање на транспорт на стока со железница, потребно е да се
склучи договор за превоз, каде железницата се обврзува да ја транспортира
стоката од испратната до одредишната станица, за одреден надоместок. Притоа
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железницата има обврска да ја прими, чува и превезе стоката, да ги почитува
роковите, да ги изврши сите потребни царински и други формалности, да ја
предаде стоката на примачот и др. Притоа железницата може да не го изврши
превозот доколку стоката по своите карактеристики не е прикладна за превоз со
железница, превозот на тој вид стока е забранет за превоз низ макар една
територија и др. Притоа и испраќачот и примачот имаат свои обврски како плаќање
на штета, обрвска за соработка, давање инструкции, плаќање превозни трошоци и
др. Притоа, со цел избирање на најповолен и најекономичен пат, се користат
железнички тарифи кои се составени од пет групи и тоа: општи тарифни одредби,
класификација на стоките, тарифски таблици, таблици за оддалеченоста на
превозот на стоки како и именикот на железнички станици. Притоа во практиката
постојат повеќе тарифи како: општи меѓународни тарифи, сојузни тарифи,
транзитни тарифи, пристанишни тарифи и исклучителни. Воедно, при договарање
на превозниот пат, потребно е пропишување на истиот преку означување на
станиците на кои ќе се вршат формалности, наведување на тарифите кои треба да
се применат и др. Пропишувањето се врши од страна на испраќачот, но доколку
недостасуваат потребни податоци, тогаш железницата може да пропише превозен
пат кој ќе биде најповолен за испраќачот.
4. Под поимот пратка се подразбира стока што се дава за превоз според еден
товарен лист. Притоа во зависност од количината постојат денкови пратки до 5000
килограми за кои железницата не става на располагање посебен вагон и вагонски
пратки со тежина над 5000 килограми, за кои железницата става на располагање
посебен вагон. Исто така пратките се разликуваат и по начинот на превоз како и
пресметката на превознината. Роковите за испорака на пратките се состојат од
отпремен рок како и рок кој го опфаќа времето за превоз. Воедно и кај денковите и
кај вагонските пратки постојат брзовозни и споровозни рокови на испорака. Во
рокот на испорака нема да се смета времето кое е потребно за извршување
царински работи, измени во договорот за превоз, претовар на стоката и сл. Со цел
извршување на превоз, на соодветен образец, испраќачот врши требување на
вагони кај одпремната станица, наведувајќи ги потребните податоци.
5. Товарниот лист представува формален договор за превоз на стока помеѓу
испраќачот и железницата, кој се склучува на однапред испечатени обрасци.
Според CIM, товарниот лист се состои од 5 листа каде број 1 е оригиналот, број 2 е
товарна карта за упатната станица, број 3 известие за пристигнување за упатната
станица, број 4 е дупликат за испраќачот и број 5 кој е копија и го задржува
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отпремната станица. Товарниот лист мора да ги содржи следните податоци: место
и датум на составување, назнака на одредишната станица, назив на примачот на
стоката, карактеристики на стоката, податоци за испраќачот, трошоци, жиг од
одпремната станица и др. Воедно постои и можност за издавање на пренослив
товарен лист по наредба или на доносителот. Трошоците мора да се исплатат со
самото одкупување на товарниот лист. Во зависност кој ги плаќа трошоците, во
соодветната рубрика се запишува: франко сите трошоци, франко превознина
вклучено, франко превознина, франко износ, франко превознина до и франко
превознина вклучувајќи ги и. Во случаеви кога испраќачот не презема обврска да
плати какви и да било трошоци, тогаш во оваа рубрика не се внесува ништо.
6. Железницата одговара за стоката која ја примила за транспорт со товарен лист,
во текот на целиот превоз се до издавањето на примачот. Во случаеви да во текот
на превозот настанало штета, железницата е должна да состави записник и за
истата делумна или целосна штета надомести. Во случаеви кога штетата
настанала како резултат на својства и карактеристики на стоката, оштетување како
резултат на носителот на правото од превоз или штета надвор од волјата на
железницата, тогаш истата не одговара за настанатата штета. Воедно може да
заклучиме дека железницата не сноси одговорност за настанатата штета, секогаш
кога штетата не е настаната поради нејзина кривица. Нормално, во случаевите кога
штетата е настаната по вина на железницата, тогаш испраќачот или примачот
имаат право да поднесат рекламации или тужби со цел исплата на настанатата
штета.
7. Појавата на Современи транспортни системи во железничкиот товарен превоз, е
условено

од Современите транспортни

технологии

како палетизацијата и

контејнеризацијата, кои овозможуваат лесно манипулирање со стоката. Како
Современ транспортен систем кај овој вид превоз е ХУЦКЕПАЦК системот, кој
подразбира товарање на камиони, полуприколки, приколки или контејнери на
вагони, притоа разликуваме три различни вида на овој систем, во зависност од
начинот на утовар. Друг современ систем е Бимодалниот транспортен систем кај
кој

на

специјално

дизајнирани

камионски

полуприколки

им

се

додаваат

дополнителни железнички подвозја. Исто така и кај овој систем се разликуваат три
различни технологии, кои се во зависност од видот на полуприколката и начинот на
нејзиното трансформирање за користење во железничкиот сообраќај.
8. Со цел намалување на преоптовареноста и пренатрупаноста на Европскиот
транпортен систем, Европската Комисија презела низа активности. За таа цел, во
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2001 година издадена е Белата Книга “Европска транспортна политика за 2010:
Време на одлука”, во која се опфатени 60 мерки, од кои најзначајни се програмите
“Марко Поло” и “Галилео”. Потоа во 2007 година, Европската комисија ја промовира
стратегијата “Логистика: Одржување на движењето на стоките” која се состои од
сет

мерки

за

промоција

на

транспортната

логистика,

подобрување

на

конкурентноста на железничкиот транспот на стоки, привлекување инвестиции за
инвестирање во инфраструктурата и др. Во март 2011 година издадена е “Белата
книга 2011” наречена “Мапа на единственото европско транспортно подрачје – кон
конкурентни

и

ефикасни

транспортни

системи”

која

ја

содржи

најновата

транспортна стратегија на ЕУ, која представува мапа од 40 конкретни иницијативи
за следната декада со цел да изгради конкурентен транспортен систем кој ќе ја
зголеми мобилноста, ќе ги одстрани главните бариери

во клучните области и

зголемувањето на горивата и зголемување на вработеноста.
9. ЕРТМС (EuropeanRailTrafficManagementSystem) системот е донесен на 23 април
2008 година кој гарантира посигурен и поконкурентен железнички систем. Истиот е
составен од два дела и тоа од ЕТЦС (EuropeantrainControlSystem) систем и ГСМ– Р
(GlobalSystemforMobileCommunications – Railways) системот.
10. Во рамките на Европската Унија, постојат 9 коридори опремени со ЕРТМС
системот, кои ја поврзуваат цела Европа. Тие се: Рајно – Алпински коридор,
Северно морско – Медитерански коридор, Балтичко – Јадрански коридор, Северно
морско – Балтички коридор, Медитерански коридор, Ориентско – Источно
медитерански коридор, Скандинавско – Медитерански коридор, Атлантски и Рајно –
Дунавски коридор.
11. Увидовме дека железничкиот транспорт на стоки, е на второ место по
искористеност, кога станува збор во односот на патниот и транспортот по
внатрешни води. Имено во 2009 година, 16,9% од стоката превезена во ЕУ била
превезена со железница, додека пак жележничкиот транспорт бележи пораст од
0.5% во 2010 година во однос на 2009 година и пораст од 1% во 2011 година. Но во
2012 и 2013 години бележи опаѓање од 0.1 % и 0.3%. Во 2014 година бележи благ
пораст во бројот на тон – километри од 0.2%. Доколку го согледаме учеството на
железничкиот транспорт на стоки во однос на сите останати модалитети на
транспорт, ќе увидиме дека овој вид транспорт е на трето место по количината на
превезени стоки. Имено може да воочиме дека железничкиот транспорт бележи
пораст во превозот на стоки во периодот од 2009 до 2011 година, односно во овој
период се зголемил за 1.1%. Од 2011 до 2014 бележи благо опаѓање од 0.2% во
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2012 и 0.1% во 2014. Сумирано, во периодот од 2009 до 2014 година, учеството на
железничкиот транспорт во вкупниот тон – километри се зголемило за 0.8%.
12. Уште предходно заклучивме дека најчесто стоки со голем волумен, односно
пред се кабастите стоки најчесто се превезуваат со железнички транспорт. Во
рамките на Европската Унија, со овој вид транспорт најмногу се превезуваат јаглен
и лигнит, нафта и природен гас, метални руди како и други производи од рударство,
кокс и рафинирани нафтени производи, хемикалии и хемиски производи, пластини
производи, фабрички метални производи.
13. Во Европската Унија има над 900 претпријатија кои се занимаваат со
менаџирање на железничката инфраструктура и претпријатија кои се бават со
железнички транспортни администрации. Од податоците согледавме дека во 2008
година има 741074 вработени, додека пак во 2008 година има покачување на
вработените од 19.5% односно 886828 вработени. Во 2010 година вкупниот број на
вработени бележи пад за 1.5% односно 872996 вработени. Исто така бројот на
вработени во овој сектор бележи опаѓање во 2011 година за 0.9% (864430
вработени) и пад од 0.8% во 2012 година односно вкупно 857196 вработени.
14. Генералниот директорат за мобилност и транспорт на Европската комисија е
главен креатор на транспортната политика на ЕУ. Основна задача на овој
директорат е да обезбеди единствен пазар на транспортни услуги во кој ќе се
интегрираат потребите на граѓаните, заштитата на животната средина и
подобрување на конкурентноста.
15. Главна пречка во обезбедувањето на логистички услуги кај железничкиот
транспорт е тоа што истиот во повеќето земји на Европската Унија е недоволно
либерализиран со што се оневозможува влез на странски субјекти. Исто така
проблемите со инфраструктурата влијаат на размената на услугите во овој вид
транспорт. За таа цел, ЕУ превзела низа чекори во вид на директиви со цел
либерализирање на железничкиот транспорт. Такви се директивата 91/440/ЕС која
има цел зголемување на независноста на управувањето на претпријатијата во овој
сектор. Други позначајни директиви се:
 Директива

96/48/ЕС

за

интероперабилност

на

брзиот

трансевропски

железнички систем,подоцна модифицирана со директивата 2001/16/ЕС;
 Директивата 95/18/ЕС за лиценцирање на железничките претпријатија и
 Директивата 95/19/ЕС за распределба на инфраструктурните капацитети на
железницата и на наплата на инфраструктурните давачки.
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16. Заклучивме, дека најбитните меѓународни организации и конвенции кои што го
регулираат, организираат, унифицираат железничкиот сообраќај ширум Европа се
Меѓународната железничка унија – УИЦ, Железничката организација за взаемна
соработка – OСЈД и Конвенцијата за меѓународен превоз со железница – ЦОТИФ.
Имено, и УИЦ и OСЈД представуваат организации кои се пандан една на друга.
Доколку УИЦ е организација на западна и централна Европа, тогаш OСЈД
организација

во

источниот

дел

од

Европа.

И

двете

организации,

е
се

карактеризираат во глобала со цели за унапредување, промовирање и олеснување
на одвивањето на железничкиот транспорт на стоки и луѓе помеѓу членките на
организациите. Истите имаат сопствена хиерархиска организација со цел
похармонизирано дејстување. ЦОТИФ додека пак е конвенција која има за цел
развој на железничкиот транспорт во областа на превозот на патници, стоки,
употребата на транспортните средства и инфраструктурата, униформирање на
техничките прописи како и унапредување во постапките за техничкиот прием на
железнички возила и другата опрема која се користи во меѓународниот железнички
транспорт. Како и организациите, и оваа Конвенција има сопствени тела кои се
одговорни за нејзиното дејстување.
17. Првата пруга во Македонија, започнала да се гради на 9 фебруари 1871 година,
на потег Солун - Митровица, финансирана од страна на австриски акционери. Во
април 1873 година, била изградена делницата Солун – Велес, а на 9 август 1873
година била изградена делницата до Скопје. Во 1891 година започнала изградбата
на делницата Солун – Битола, а истата била изградена во 1894 година. Во
периодот на Првата Светска Војна 1914 – 1918 година, на територијата на нашата
земја, окупационите сили од двата сојуза, започнале со градба на т.н. теснолејки
односно пруги со ширина од 600 мм за транспорт пред се на војници, муниција и
други намирници потребни за воените сили. Вакви пруги имало на потегот Градско
– Дреново – Прилеп – Битола, Скопје – Кичево – Охрид со краци кон Струга и
Ташмаруништа и Душница- Петрич со крак кон Рупел и Леуново. Во периодот
помеѓу двете светски војни, се извршиле низа на реконструкции и обновувања на
разурнатата инфраструктура. Овој период траел од 1921 година до 1929 година.
Покрај обновата, во овој период биле изградени пруги со нормален колосек на
делниците Велес – Кочани 1926 година, Прилеп – Битола 1931 година и Велес –
Прилеп во 1936 година. Исто така во 1940 година во употреба била пуштена нова
железничка станица во Скопје. Во текот на Втората Светска Војна, не се
забележани некои проширувања на постоечката инфраструктура, освен во
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Пиринска Македонија, каде извршена е изградба на пруга од Крупник до Кулата. По
завршувањето на војната, во 1952 година пуштена е пругата Скопје – Гостивар, а
во 1969 година и делницата Гостивар – Кичево. За жал во 1948 година,
размонтирана е теснолејката Скопје – Охрид. Исто така, во 1956 година, изградена
е пругата Куманово – Бањаковце, а наредната година Бакарно Гумно – Сопотница.
Така денеска, Република Македонија располага со 925 км железничка мрежа од кои
699 км се колосеци на отворена линија, 226 км станични колосеци и депоа како и
102 км индустриски колосеци. Воедно, 312 км односно 65% од отворените пруги се
електрифицирани со монофазен систем

25 Кv / 50 Hz. Ширината на колосекот е

1435 мм, каде главно шините се Ѕ49 и Ѕ54 ДШЛ, со бетонски или дрвени прагови.
Во моментот Македонски железници располага со 1553 товарни вагони во различни
димензии и 56 оперативни локомотиви за влеча со моќност од 3500 kw и 5100 kw
кај електричните, и 606 kw и 1454 kw дизел локомотиви.
18. Низ територијата на нашата земја се протега Коридорот Х, чија што главна оска
се протега на релација Салзбург – Љубљана – Загреб – Белград – Ниш - Скопје –
Велес – Солун. Воедно овој Коридор има 4 краци кои се протегаат на релација:
 Крак Ха Грац – Шпифелд – Марибор – Прагерско – Зидани мост;
 Крак Хb Будимпешта – Куншекнмиклос – Кискунхалас – Келебиа –
Суботица – Нови Сад – Белград;
 Крак Хс Ниш – Димитровград – Драгоман – Софија;
 Крак Хd Велес – Битола – Кременица – Лерин – Игуменица – Солун.
Коридорот се состои од 2529 км железничка пруга, 18 гранични премини на
железничката мрежа, 12 аеродроми, 4 пристаништа и 2300 км патишта. Низ
територијата на нашата земја овој Коридор се протега на 362 км по главната оска и
дополнителни 146 км на Кракот Хd. Коридор е мошне важен за нашата земја,
бидејќи преку истиот поврзана е со остатокот од Европа, како и со солунското
пристаниште. Сепак старата инфраструктура, несоодветно опремените железнички
станици и железнички гранични премини влијаат негативно врз транспортот на
стоките и манипулирањето со истите. Покрај тоа, на одвивањето на сообраќајот на
овој Коридор, влијаеа во минатото и многу други фактори како ембарга, економски
кризи, мигрантски кризи и сл. Со цел, надминување на ваквата ситуација, во
изминатите десетина години, инвестирани се над 30 милиони евра пред се во
рехабилитирање на пругите,опрема на истите со сигнализација и телекомуникација
како и модернизирање на железничките станици.
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19. Покрај Коридоро Х, низ Македонија поминува и Паневропскиот Коридор VIII на
релација Драч – Тирана – Скопје – Софија со краци кон Варна и Бургас. Овој
Коридор ги поврзува Јадранското со Црното Море. Коридорот се карактеризира со
1270 км пруга, 960 км патишта како и 4 аеродроми и најмалку 3 пристаништа. За
жал пругата со која нашата земја би се поврзала на овој Коридор е делумно
изградена, односно изградени се само 154 км што е помалку од 50% од вкупно
потребанат железничка мрежа. Потребно е да се изградат 89 км на делницата кон
Бугарија, и 66 км на делницата кон Албанија. За оваа градежна експанзија,
калкулирано е дека потребни се околу 1,5 милијарди евра, кои треба да бидат
вложени во периодот од 2014 до 2022 година. Со ваквото поврзување, не само што
нашата земја ќе претставува еден вид раскрсница, туку ќе се ослободи од
зависноста која ја има од Коридор Х и неговото често затварање во изминатите
години.
20. Заклучивме, дека количината на стоки превезна со железница, многу зависи
пред се од економски кризи. Од податоците, може да увудиме дека драстично е
намалувањето на превезна стока во периодот на 1990 и 1991 година во периодот
на распаѓањето на Југославија каде само во 1990 година количината на превезена
стока е за 18% помалку во однос на 1989 година, а додека пак во 1991 година
количината е намалена за дополнителни 13,2%. По стекнување на независност на
нашата земја, па се до 1996 година, ваквиот тренд на намалување на превезената
стока продолжил. Ваквото намалување на превезената количина е резултат пред
се на војните кои ги зафатија овие простори, како и економското ембарго воведено
кон нашата земја од страна на Грција. Голем раст, превозот на стоки бележи во
периодот од 1997 до 2000 година каде истиот се зголемил за безмалце 80%, но за
жал повторно во 2001 година, како резултат на воениот конфликт количината на
превезени стоки се намалува за 13% а во наредната година за дополнителни 21%.
Повторно, во периодот од 2003 до 2008 година, количината на стоки превезени со
железница е зголемена за 76%. Како резултат на светската должничка криза, и
грчката криза, во 2009 година, количеството превезени стоки повторно се намалило
и тоа за 30% во однос на 2008 година. И покрај големите варирања, големо
намалување на количеството превезени стоки се бележи во 2015 година, како
резултат на новонастанатата должничка криза, каде 34% се превезле помалку
стоки во однос на 2014 година.
21. Во нашата земја транспортот на стоки со железници, како и инфраструктурата
се управувани од страна на државните претпријатија ЈП Македонски Железници –
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Инфраструктура и Македонски Железници – Транспорт. Покрај тоа, постојат и други
државни тела и органи кои придонесуваат во регулирањето на овој сообраќај како
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Администрација за сигурност во
железничкиот систем, Комитет за истраги за сериозни несреќи и др. Правата,
обврските и одговорностите на стопанските субјекти во областа на железничкиот
сектор се регулирани со автономното национално право на нашата земја кое ги
опфаќа сите закони, подзаконски акти и други прописи. Закони со кои се регулира
овој сектор се: Закон за железнички систем, Закон за сигурност во железничкиот
систем, Закон за договори за превоз во железничкиот сообраќај, Закон за превоз на
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, Закон за интероперабилност
на железничкиот систем и др. Покрај законите постојат и низа на подзаконски акти
со кои се надополнува материјата што ја регулира оваа област со цел поефикасно
и поефективно одвивање на активностите, како и регулирањето на правата и
обврските на субјектите. Покрај тоа, железничкиот транспорт во нашата земја
дополнително е регулиран од низа на трговски обичаи и узанси.
22. Увидовме дека железничкиот товарен транспорт, пред се се користи за превоз
на стоки наменете за увоз, или 5 до 8 пати повеќе, од она што се користи за стоки
наменети за извоз. Сепак во последниве години, транспортот на стоки со
железница наменети за увоз, мошне се доближи количински до стоките кои се
транзитираат со железница. Додека пак, најмалку товарниот железнички превоз се
користи за превоз на стоки наменети за извоз. И кај стоките наменети за извоз, увоз
и транзит може да воочиме, како и предходно дека во 2015 година се намалиле,
каде најголемо е намалувањето кај увозот каде во однос на 2014 година, во 2015
година превезени се безмалку 49% помалку стоки со железница наменети за увоз.
23. Што се однесувува до тоа, во кои земји најмногу стоки се извезуваат со
железница, закличивме дека најголема количина на стоки се извезува во Грција,
Хрватска, Бугарија, Унгарија, Србија и др. Сепак треба да се напомене дека во
периодот од 2011 до 2015 година, константно количината на стоки извезени со
железнички товарен транспорт во Грција, е над 70% или во 2015 година тоа
представува 84,5% од вкупната количина стока. Додека пак, најмногу стоки со
железница, во нашата земја се увезуваат од Грција, Србија, Бугарија, Унгарија и
Хрватска. И тука може да заклучиме, дека најголем дел од стоките се увезуваат со
железница во нашата земја, се увезуваат од Грција.
24. Заклучивме дека железничкиот товарен транспорт е на второ место по
искористеност за превоз на стоки, додека пак на прво место е патниот, а на трето
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воздушниот

товарен

транспорт.

Во

2011

година,

7,8%

од

стоките

биле

транспортирани со железница, 7,4% во 2012, додека пак 6,7% во 2013 година. Во
2014 година, 6,9% од вкупната количина на транспортирани стоки, биле
транспортирани со железница, додека пак во 2015 година количината на превезени
стоки опаднала на 4,1%. Иако количината на превезени стоки во 2015 е поголема
во однос на 2014 година, сепак има голем пад при количината на стоки превезени
со железница, додека пак дополнително зголемување на количината на стоки
превезени со железница.
25. Увидовме дека железничкиот транпорт, најмногу во нашата земја се користи за
превоз на основни метали и метални производи, метални руди и други производи
од рударство, опрема и материјали кои се користат во транспортот на стоките, кокс
и производи од кокс како и прехранбени производи и пијалоци. Овие производи,
количински представуваат над 80% од вкупно превезените стоки со железнички
товарен транспорт.
26. Воочивме дека, најголемиот промет со стоки се одвива на станиците долж
главната оска на Коридорот Х, или над 92% од стоките се товараат или
растовараат на овие станици. Пругата Тетово – Гостивар - Кичево, е на второ
место, по манипулирани стоки, додека кракот Xd oд Коридорот Х е на трето место.
Најмалку стоки се манипулираат односно товараат или растовараат на станиците
долж пругата Св. Николе – Штип – Кочани.
27. Што се однесува до инкасираните приходи, Македонски железници транспорт
во периодот од 2012 до 2014 година константно инкасирала помалку приходи во
однос на предходната година, додека пак во 2015 година, покрај големиот број на
бариери во одвивањето на железничкиот сообраќај воопшто, има инкасирано 28%
повеќе средства, во однос на предходната година. Од друга страна пак, ЈП МЖИ во
2013 година има инкасирано над 20 милиони евра, додека пак во останатите години
приходите варираат од околу 15 до 17 милиони евра.
28. Бројот на вработени, во двете државни претрпијатија кои се директно
инволвирани во железничкиот сообраќај во 2012 година изнесува исто, односно и
двете претрпијатија имале по 1350 вработени. За жал, бројот на вработени и во
двете, во наредните години се намалувал, па така во 2015 година, во МЖТ имало
1146 вработени, додека пак во ЈП МЖИ имало 1223 вработени.
29. На крај, согласно претходно идентификувани сознанија и резултати, може да се
дадат препораки во насока на подобрување на конкурентноста на железничкиот
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товарен транспорт како и зголемувањето на неговиот удел во меѓународниот
стоков промет и тоа преку:
 Зголемување

на

инвестициите

во

инфраструктурата,

односно

рехабилитирањето на пругите, осовремувањето на железничките станици и
нивно опремување со соодветна опрема со цел полесно манипулирање со
стоките, како и поврзување на индустриските развојни зони ширум земјава со
железнички краци;
 Инвестирање во нови и модерни локомотиви како и вагони во различни
димезии, со цел излегување во пресрет на корисниците на овој вид
транспорт, односно вагони што е можно посоодветни за секој вид на стока;
 Намалување на "зависноста" на железничкиот сообраќај пред се од
железничкиот систем во Грција и Солунското пристаниште, а до тоа би
дошло кога би се вложиле се поголеми напори како и парични средства во
поврзувањето на нашата железничка мрежа со коридорот VIII. За почеток
доволно би било и поврзување само со една од соседните земји дали
Албанија или Бугарија. Со тоа не само што би се намалиле проблемите од
честото затворање на премините кон Грција, туку и цените за манипулирање
на стоката на пристаништата во Албанија, се драстично пониски од оние во
Грција;
 Да се овозможи дополнителна либерализација како во инвестирањето така и
во давањето на услуги во овој сектор, како и привлекување на што е можно
повеќе странски инвестиции. А до тоа би дошло кога би се промовирале
можностите на железничкиот сообраќај во нашата земја, во чиј центар би
била местоположбата на нашата земја;
 Промовирање на можностите како и стимулирање на користење на ваков вид
на превоз, пред домашните компании, што би довело до намалување на
нивните транспортни трошоци, а воедно би биле поконкурентни на пазарот;
 Изработувањето на силна транспортна политика од страна на државата, со
цел помагање на железничкиот товарен транспорт, би била мошне пресудна
за иднината на овој транспорт;
 Следење на европските и светски трендови општо во железничкиот
сообраќај, како и примена на истите.
Така, би се овозможило не само непречено одвивање на железничкиот товарен
транспорт, туку би довело до негово развивање, а со тоа не само што би се
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зголемиле благодетите кон нашата национална економија, туку воедно тоа би
влијаело значително врз вработеноста во нашата земја.
Резултатите од ова истражување помогнаа пред се да се согледа актуелната
состојба во железничкиот товарен сообраќај во нашата земја, како и во рамките на
Европската Унија, како и согледувањето на низата на бариери кои влијаат врз
неговото влијание врз меѓународниот стоков промет на нашата земја општо.
Воедно, добиените резултати од овај труд придонесоа исто така во согледувањето
на низа решенија кои би ги надминале бариерите, во правилно развивање на
железнчкиот товарен транспорт на нашата земја. Исто така, истражувањето треба
да помогне за подигнување на свеста кај сите субјекти од областа на железничкиот
товарен транспорт, како и давањето на логистички услуги, како и искористување на
низата сознанија и рзултати со цел подобрување на националната економија во
нашата земја.
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