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4.Димни канали, вентилациони канали, вентилациони цевки на канализационата мрежа и нивните глави на
покривот од зградата;
5. Водоводна и канализациона инсталација;
6. Електрична инсталација во објектот до струјомерното ормарче;
7. Инсталација и опрема за централно греење;
8. Лифт со припадни делови (куќичка, лифтовско
окно со инсталациите и уредите);
9. Дотраени огради на покривот, скалишниот простор, заедничките тераси и другите заеднички делови
на објектот;
10. Дотраени подови, плафони и ѕидови во заедничките делови на објектот,
11. Дотраени врати и прозорци на заедничките делови од објектот и
12. Фасада, фасадни облоги и елементи на фасадата.
13. Оштетени конструктивни елементи на зградата;
14. Кровна конструкција и кровна покривка, заедно
со нивните пропратни елементи;
15. Водоводна и канализациона инсталација;
16. Електрична инсталација во објектот до струјомерното ормарче и
17. Фасада, фасадни облоги и елементи на фасадата.
(3) Уплатата во резервниот фонд се врши еднаш месечно.
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 25-2421/1
18 март 2011 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
895.
Врз основа на член 12 став (5) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
140/10), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ДОСТАВУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, НАЧИНОТ НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИОТ БРОЈ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТААТ
НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за
регистрација на производителите кои пуштаат на пазар
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или увезуваат во Република Македонија батерии и
акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот
на водење на регистарот на прозводители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори.
Член 2
(1) Производителот кој за прв пат пушта на пазар
или увезува како краен корисник во Република Македонија батерии и акумулатори, поднесува барање за регистрација во Регистарот на прозводители кои пуштаат
на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори (во понатамошниот текст: Регистарот). до Управата за животна средина во електронска и/или пишана
форма.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член се
печати на бела хартија во А4 формат.
(3) Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Производителите се регистрираат во Регистарот
со денот на поднесувањето на барањето за регистрација под редниот број кој се воспоставува според редоследот на доставените барања.
(2) Во Регистарот се внесува регистарскиот број кој
е комбиниран број од датум на упис во регистарот и
редниот број од уписот во Регистарот.
(3) Во Регистарот се внесуваат и податоци за видовите на батерии и акумулатори кои се пуштаат или ќе
се пуштат на пазарот.
(4) Во случај на промена на податоците за регистрација внесени во Регистарот се поднесува барање за
промена во Регистарот.
(5) Секоја промена на податоците се запишува во
Регистарот со денот на поднесеното барање за промена
на податоците за регистрација.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1.5.2011
година.
Бр. 07-2873/1
18 март 2011 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.

