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„Матичната книга се затвора двапати во текот на 
една академска година. Првото затвoрање е најдоцна 
15 дена по почетокот на академската година, а второто 
најдоцна до 15 февруари секоја година.“ 

По ставот 2 се додаваат шест нови става 3, 4, 5, 6, 7  
и 8 кои гласат: 

„Првото затворање е за сите запишани студенти 
заклучно со последниот рок за запишување во студи-
ската година, а кој рок е утврден со конкурсот и е нај-
касно до почетокот на академската година, за студенти 
кои истовремено студираат на повеќе студиски програ-
ми од различни специјалности и изучуваат дополни-
телни курсеви, за студенти кои побрзо напредуваат во 
студиите, студенти кои ги продолжуваат студиите на 
друга високообразовна установа ако високообразовна-
та установа на која биле запишани престанала да рабо-
ти, студенти кои преминуваат од една на друга високо-
образовна установа, односно од едни на други студи-
ски програми и насоки или во иста  високообразовна 
установа и при тоа ги користат погодностите на кредит 
системот, студенти кои ги продолжуваат студиите што 
ги прекинале под услови определени со статутот на ви-
сокообразовната установа, како и странски студенти. 

По првото затворање на матичната книга, до второто за-
творање на матичната книга високообразовната установа мо-
же да ги запишува само студентите кои истовремено студи-
раат повеќе студиски програми од различни специјалности и 
изучуваат дополнителни курсеви, студентите кои побрзо на-
предуваат во студиите, студентите кои ги продолжуваат сту-
диите на друга високообразовна установа ако високообра-
зовната установа на која биле запишани престане да работи, 
студентите кои преминуваат од една на друга високообра-
зовна установа, односно од едни на други студиски програми 
и насоки или во иста високообразовна установа и при тоа ги 
користат погодностите на кредит системот, студентите кои 
ги продолжуваат студиите што ги прекинале под услови 
определени со статутот на високообразовната установа,  
странските студенти, како и студенти кои од оправдани при-
чини не успеале да се запишат во матичната книга при први-
от термин на затворање. 

Како оправдани причини од став 4 на овој член по-
ради кои одредени студенти не успеале да се запишат 
во матичната книга во првиот термин на затворање се 
сметаат: болест, за што студентот доставува лекарска 
белешка; смрт на потесен член од семејството, за што 
студентот доставува извод од матичната книга на умре-
ните, незавршена постапка за нострификација на све-
дителства и дипломи стекнати во странство.  

При запишувањето на студентите од ставовите 3 и 
4 на овој член високообразовната установа покрај бро-
јот со кој студентот се запишал ги користи и редните 
броеви за евиденција и бројот на досието од високоо-
бразовната установа од која доаѓа студентот или на ко-
ја исто така е запишан. 

Запишувањето на студентите од ставот 4 на овој 
член е по претходно добиена писмена согласност од 
страна на министерството надлежно за работите на ви-
сокото образование, за што високообразовната устано-
ва доставува образложено барање со доказ/и.   

Комисија формирана од страна на министерот над-
лежен за работите на високото образование оценува да-
ли барањето од став 7 на овој член е основано.  Коми-
сијата е составена од три члена од кои два члена се од 
Државниот просветен инспекторат и еден член е од ми-
нистерството надлежно за работите на високото обра-
зование. 

Ставовите  3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 9, 10, 
11, 12, 13 и 14. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
        Бр. 19-8306/2                                   Министер, 
28 декември 2011 година            м-р Панче Кралев, с.р. 
             Скопје 

_________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

81. 
Врз основа на член 22 - a став (2) од Законот за 

управување со батерии и акумулатори и отпадни бате-
рии и акумулатори („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.140/10, 47/11 и 148/11), министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА  БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-
СТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУ-
МУЛАТОРИ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВА-
ЊЕ  НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ-
ТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУ-
ВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето заради неиздавање на дозвола за 
постапување со отпадни батерии и акумулатори, од-
носно заради недонесување на решение за одбивање на 
барањето за издавање на дозвола за постапување со от-
падни батерии и акумулатори   во рокот утврден во 
член 22-а став (1) од Законот за управување со батерии 
и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува 
на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 
постапување со отпадни батерии и акумулатори, од-
носно заради недонесување на решение за одбивање на 
барањето за издавање на дозвола за постапување со от-
падни батерии и акумулатори “ во формат А-4 во бела 
боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-
сто за број и датум на барањето, во средишниот дел на-
зив на барањето, назив на правното лице односно име и 
презиме на физичкото лице - подносител на барањето, 
седиште на правното лице односно адреса на физичко-
то лице – подносител на барањето, краток опис поради 
што се поднесува барањето и место за потпис на под-
носителот на барањето. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 07-11503/1 
26 декември  2011 година                    Министер, 
         Скопје                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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82. 
Врз основа на член 23 - a став (2) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, 47/11 и 148/11), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-

СТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВА-

ЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 

СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за по-

стапување со отпадни батерии и акумулатори, односно заради недонесување на решение за одбивање на бара-

њето за издавање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори во рокот утврден во член 23 - 

а став (1) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпадни батерии и акумулатори односно заради недонесување на решение за одбивање на ба-

рањето за издавање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори  “ , во формат А-4 во бела 

боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот 

на барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

      Бр. 07-11504/1 

26 декември  2011 година                                     Министер, 

         Скопје                                                    Абдилаќим Адеми, с.р. 
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83. 
Врз основа на член 42-a став (2) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, 47/11 и 148/11), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ АКТ ЗА НЕВРШЕЊЕ  

ИЗБОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување одлука за рас-

поредување на средствата односно заради  недонесување акт за не вршење избор во рокот утврден во член 42 

став (4) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на одлука 

за распоредување на средствата односно заради недонесување акт за не вршење избор“,  во формат А-4 во 

бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум , во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот 

на барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

      Бр. 07-11505/1 

26 декември  2011 година                                      Министер, 

         Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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84. 

Врз основа на член 24- a став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.161/09, 17/11, 47/11и 136/11), министерот за животна средина и про-

сторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-

СТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА 

ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД  

ПАКУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпад од пакување, односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за изда-

вање на дозвола за постапување со отпад од пакување во рокот утврден во член 24-а став (1) од Законот за 

управување со пакување и отпад од пакување.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпад од пакување односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за изда-

вање на дозвола за постапување со отпад од пакување“ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме 

на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице 

– подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на 

подносителот на барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

      Бр. 07-11506/1 

26 декември  2011 година                                     Министер, 

         Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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85. 

Врз основа на член 21 - a став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.161/09, 17/11, 47/11и 136/11), министерот за животна средина и простор-

но планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-

СТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА 

ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД  

ПАКУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за по-

стапување со отпад од пакување односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за издавање 

на дозвола за постапување со отпад од пакување   во рокот  утврден во член 22-а став (1) од Законот за управу-

вање со пакување и отпад од пакување.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпад од пакување односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за издава-

ње на дозвола за постапување со отпад од пакување “ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е со-

ставен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице– подносител на барањето, краток опис 

поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

      Бр. 07-11507/1 

26 декември  2011 година                                       Министер, 

         Скопје                                                  Абдилаќим Адеми, с.р. 
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86. 

Врз основа на член 43-a став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.161/09, 17/11, 47/11 и 136/11), министерот за животна средина и про-

сторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕУТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА РАС-

ПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАTA ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ  АКТ ЗА НЕВРШЕЊЕ 

ИЗБОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неутврдување предлог за рас-

поредување на средствата, односно заради недонесување акт за не вршење избор во рокот утврден  во член 43 

став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неутврдување предлог за 

распоредување на средствата односно   недонесување акт за не вршење избор “ во формат А-4 во бела боја, 

кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум , во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот 

на барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

      Бр. 07-11508/1 

26 декември  2011 година                                       Министер, 

         Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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