
Канцеларија за заштита на озонската обвивка 

Канцеларија за заштита на 
озонската обвивка 

Министерство за животна 
средина и просторно планирање 



√ Поседување на потребната документација.      



Водичот може да се превземе од интернет страницата 
на канцеларијата за заштита на озонската обвивка                                               

www.ozoneunit.gov.mk 

√ Водич за евиденција на спроведени проверки на 
истекување кај опрема која содржи 3 или повеќе 
килограми средство за ладење  



√ Информации за карактеристиките на 
опремата 

Сопственикот на опремата (доколку го поседува) да обезбеди 
упатство за користење и одржување на опремата. ОВАА АЛАТКА Е 
ВАЖНА ПРЕД СЕ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ОПРЕМАТА. 



√ Информации за карактеристиките на 
опремата 



√ Основен алат за контрола на истекување 



√ Контрола на истекување и евидентирање на 
контролата во евидентна книшка  





02.04.
2015 

Извршена е 
проверка на 
истекување 

Не е 
дополнето 15/2013 

ВАСИЛ ЕФТИМОВ 

√ Внесување на контролата во евидентна книшка  















ПОМОШ НА ЛИЦЕ МЕСТО 



НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ 
ПРАШАЊА 

    Што се прави со евидентираната 
опрема што веќе не е за употреба - 
се расходува? 

       Како се постапува со 
евидентирана опрема која го менува 
сопственикот? 



       Кој е производител кај систем кој 
е составен од компоненти (пример 
агрегати за ладилни комори) ? 

       Ако сопственикот на опрема ја 
има евидентирано опремата што ја 
поседува дали се евидентира и ново 
набавената - ново инсталираната 
опрема ? 



       Кој е називот на опремата што се 
впишува на насловната страна од 
евидентната книшка ? 

       Кој е бројот на опремата што се 
впишува на насловната страна од 
евидентната книшка ? 

       Дали само проверките на 
истекување се евидентираат во 
евидентната книшка ? 



Канцеларија за заштита на озонската обвивка 

PRA[AWA ? 

VI BLAGODARAM NA VNIMANIETO 
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