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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 22-6322/1                 Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3583. 

Врз основа на член 27 од Законот за попис на насе-
лението, домаќинствата и становите во Република Ма-
кедонија 2011 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 156/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 декември 2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА 
ПОПИСНА КОМИСИЈА 

 
1. За членови на Државната пописна комисија се 

именуваат: 
- Љупчо Атанасовски, 
- Ванчо Ангеловски, 
- м-р Селим Адеми, 
- Васко Арсов, 
- Мелаим Адеми, 
- Кирил Барбареев, 
- д-р Абдулменаф Беџети, 
- м-р Слободанка Гиевска, 
- Мира Радовановиќ-Димитриоска, 
- д-р Весна Јаневска, 
- Хавза Реџеп-Каќел, 
- д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, 
- Александар Михајловски, 
- Сенад Мустафов, 
- м-р Благица Новковска, 
- Перо Нане, 
- Насија Пепиќ, 
- м-р Васко Петревски, 
- д-р Славе Ристески, 
- Џемали Саити, 
- Мурати Сали, 
- д-р Фаузи Скендери, 
- д-р Марија Ташева, 
- Лазар Трајчев, 
- м-р Јакуп Фетаи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
          Бр. 22-7150/1                  Претседател на Владата 
14 декември 2010 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
3584. 

Врз основа на член 31 став (3) од Законот за упра-
вување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 140/10), министерот за животна средина и 
просторно планирање, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ-
ТЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА 
СОБРАНИТЕ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛА-
ТОРИ И ЗА  КОЛИЧИНИТЕ НА ПРЕВЗЕМНИ, ТРЕ-
ТИРАНИ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДНИ БАТЕ-
РИИ И АКУМУЛАТОРИ, КАКО И НАЧИНОТ НА 
НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на обрасците на извештаи за количините на со-
брани, превземни, третирани или рециклирани отпадни 
батерии и акумулатори на правните и физичките лица 
кои за колективниот постапувач или за самостојниот 
постапувач вршат собирање, третман или рециклирање 
на отпадни батерии и акумулатори, како и начинот на 
нивно подготвување и доставување. 

 
Член 2 

Правното и физичкото лице кое за колективниот 
постапувач или за самостојниот постапувач врши соби-
рање на отпадни батерии и акумулатори подготвува и 
доставува извештаи за количините на собраните отпад-
ни батерии и акумулатори на  образец,чија форма и со-
држина се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник.  

  
Член 3 

Правното и физичкото лице кое за колективниот 
постапувач или за самостојниот постапувач врши трет-
ман и рециклирање  на отпадните батерии и акумулато-
ри подготвува и доставува извештај за количините на 
превземни и третирани  отпадни батерии и акумулато-
ри на образец, чија форма и содржина се дадени во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

Правното и физичкото лице од став 1 на овој член 
доставуваат извештаи за количините на рециклираните 
отпадни батерии и акумулатори на образец чија форма 
и содржина се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Извештаите од член 2 и 3 на овој правилник се под-
готвуваат и доставуваат во пишана и  електронска фор-
ма согласно одредбите од член 31 став 8 од Законот за 
управување со батерии и акумулатори и отпадни бате-
рии и акумулатори. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2012 година. 

 
       Бр. 07-11144/5 
21 декември 2010 година            Министер, 
           Скопје                               д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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3585. 
Врз основа на член 30 став 8 од Законот за управу-

вање со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 140/10), министерот за животна средина и 
просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВА-
ЊЕТО СО ОТПАДНИТЕ БАТЕРИИ И АКУМУЛА-
ТОРИ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ДОСТАВУ-
ВАЊЕ,  КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
КОЛИЧИНИТЕ И ВИДОВИТЕ НА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ КОИ СЕ  ПУШТЕНИ НА ПАЗАР 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  формата и со-

држината на образецот на годишниот извештај за 
постапувањето со отпадните батерии и акумула-
тори и начинот на неговото доставување, како и 
формата и содржината на образецот за водење на 
евиденција за количините и видовите на батерии и 
акумулатори кои се пуштени на пазар во Република 
Македонија.  

 
Член 2 

Годишните извештаи го содржат податоците добие-
ни врз основа на: 

- податоците добиени од евиденцијата кои ја водат 
производителите  согласно  член 30 став 6 од Законот 
за управување со батерии и акумулатори и отпадни 
батерии и акумулатори; 

- податоците добиени од извештаите за количини 
на собраните отпадни батерии и акумулатори кои ги 
доставуваат правните или физички лица согласно член 
31 став 1 од Законот за управување со батерии и акуму-
латори и отпадни батерии и акумулатори и; 

- податоците добиени од извештаите за количини 
на превземени, третирани или рециклирани или извезе-
ни  отпадни батерии и акумулатори кои ги доставуваат 

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комиси-
јата од 29 септември 2008 година за утврдување на општа мето-
дологија за пресметување на годишните продажби на преносни 
батерии и акумулатори до крајни корисници, во согласност со 
Директивата 2006/66/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот 
(32008D0763) 

правните или физички лица согласно член 31 став 2 и 6 
од Законот за управување со батерии и акумулатори и 
отпадни батерии и акумулатори. 

 
Член 3 

Формата и содржината на образецот за годишниот 
извештајот од  член 2 на овој правилник е даденa во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Колективниот постапувач односно правното или 
физичкото лице кое само обезбедува постапување со 
отпадни батерии и акумулатори доставува годишни из-
вештаи за постапување со отпадни батерии и акумула-
тори  во пишана и електронска форма. 

 
Член 5 

Евиденцијата за количините и и видовите на бате-
рии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Репуб-
лика Македонија се води врз основа на годишните про-
дажби на батерии и акумулатори на крајните корисни-
ци за дадената извештајна година преку еднократно со-
бирање на тежината на батериите и акумулаторите пла-
сирани на пазар на територијата на Република Македо-
нија  во соодветната извештајна година не вклучувајќи 
било какви батерии и акумулатори кои биле извезени 
во истата година.  

Формата и содржината на образецот за евиденци-
јата за количините и видовите на батерии и акумула-
тори кои се пуштени на пазар во Република Маке-
донија е даден во Прилог 2  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 6 

Одредбите од член 5 на овој правилник  ќе отпоч-
нат  да се применуваат од 1 јануари 2011 година. 

Одредбите од член 3 и 4 на овој правилник  ќе от-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 
 
        Бр. 07-11144/6 
21 декември 2010 година                  Министер, 
             Скопје                             д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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