
Канцеларија за заштита на озонската обвивка 

Канцеларија за заштита на 
озонската обвивка Министерство за животна 

средина и просторно 
планирање 

ДОБРИ ПРАКСИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ НМА 
ОПРЕМА И НЕЈЗИНО ИНСПЕКТИРАЊЕ 

Велес 07.06.2019 



√ ПОСТОИ ЗАКОНСКА ОБВРСКА.      

ЗОШТО ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА ОПРЕМАТА ШТО СОДРЖИ СРЕДСТВА ЗА 

ЛАДЕЊЕ ? 



ЗОШТО ПРОВЕРКА НА ИСТЕКУВАЊЕ НА 
ОПРЕМАТА ШТО СОДРЖИ СРЕДСТВА ЗА 

ЛАДЕЊЕ ? 

√ ПОСТОИ ЗАКОНСКА ОБВРСКА.      

√ ПРЕКУ ПРОВЕРКИТЕ СЕ ВРШИ ПРЕВЕНЦИЈА НА 
ИСТЕКУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ ВО 
АТМОСФЕРАТА 

  
     ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА       

√ ПРЕКУ ПРОВЕРКИТЕ СЕ ВРШИ ПРОВЕРКА НА 
ИСПРАВНОСТА НА САМАТА ОПРЕМА 

         ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖУВАЊЕ 



Кои се одговорни чинители? 
→ Поседувач/сопственик на 

опремата 
 

→ Овластен сервисер  
 
→ Инспектор за животна средина  
 
 
→  Канцеларија за заштита  
на озонската обвивка  



КАКО СЕ СПРОВЕДУВА ПОСТАПКАТА ЗА 
ЕВИДЕНЦИЈА И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА 

ШТО СОДРЖИ СРЕДСТВО ЗА ЛАДЕЊЕ? 
 

 За олеснување на 
постапката за евиденција и 
обележување на опрема што 
содржи средство за ладење 
изготвен е водич од страна на 
канцеларијата за заштита на 
озонската обвивка. 

Дополнителни информации за евиденцијата на 
опремата може да се добијат од интернет страницата 
на канцеларијата за заштита на озонската обвивка                                               

www.ozoneunit.mk 











На последните три страни од прирачникот 
дадена е проточна шема како се изведува 
целокупната постапката  



√ Поседување на потребната документација.      

ЕВИДЕНЦИЈА И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА ШТО 
СОДРЖИ СРЕДСТВО ЗА ЛАДЕЊЕ 



√ 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 

ПРОВЕРКА НА ИСТЕКУВАЊЕ 
НА ОПРЕМА ШТО СОДРЖИ СРЕДСТВО ЗА ЛАДЕЊЕ 



√ 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  















Обработка на собраните податоци 



   Канцеларијата за заштита на озонската обвивка 
се вклучува во првиот чекор од  евидентирање на 
опрема што содржи средство за ладење односно со 
издавањето на потребните документи за оваа 
постапка. 

 
 

   Работата на Канцеларијата за заштита на 
озонската обвивка продолжува со обработка на 
податоците добиени преку евидентниот лист. 

   Канцеларијата за заштита на озонската обвивка 
останува на располагање на сервисерите и 
сопствениците на опрема за дополнителни 
информации, било да се од техничка или 
процедурална природа, во текот на самиот процес. 

   Канцеларијата за заштита на озонската обвивка 
останува на располагање на инспекторатот за 
заштита на животната средина 











Инспектирање на опрема што содржи 
средства за ладење 



{to podrazbirame pod inspektirawe? 

 Под инспектирање подразбираме дека сопствениците 
на опрема што содржи 3 и повеќе килограми средство 
за ладење ја исполниле својата законска обврска за 
евидентирање и обележување на опремата согласно 



 ПРАШАЊА ? 

 ДАЛИ ПОСЕДУВАТЕ ОПРЕМА ШТО СОДРЖИ 
СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ?    

 ДАЛИ ЈА ИМАТЕ ЕВИДЕНТИРАНО И ОБЕЛЕЖАНО 
ОПРЕМА ШТО СОДРЖИ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ?    



ПРЕПОРАКА: Инспекторот за животна средина да 
состави ”позитивен записник” информирајќи го 
сопственикот за обврските согласно законската 
регулатива, давајќи му ”разумен” рок за отстранување 
на забележаните недостатоци - не повеќе од 45 дена.   



 Инспекторот за животна 
средина ја бара (ги бара) 
евидентната (ите) книшка (и), 
и врши проверка истата.  

 Под инспектирање подразбираме проверка на 
евидентната книшка од страна на инспекторот 
за животна средина, проверка на податоците од 
евидентната книшка. 



 Проверка дека бројот на евидентнта книшка соодветствува на 
бројот на етикетата.  



 Споредување на податоците во табела 2 



Проверка на фрекфенцијата на проверките на истекување во 
табела 3 од евидентната книшка 

02.04.
2015 

Извршена е 
проверка на 
изтекување 

Не е 
дополнето 

15/2013 
Васил Ефтимов 

02.04.
2016 

Извршена е 
проверка на 
изтекување 

Не е 
дополнето 

Васил Ефтимов 
15/2013 



Анализер 
(идентификатор) 
за средствата за 

ладење 

Електронски 
идентификатор 
на истекување 

АЛАТКИ ЗА АНАЛИЗА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЛАДЕЊЕ И ПРОВЕРКА НА ИСТЕКУВАЊЕ 

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИНСПЕКТОРАТОТ  



СЛЕДНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКА НА 
ИНСПЕКТИРАЊЕТО НА ОПРЕМА ШТО 
СОДРЖИ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ 

√  ИЗРАБОТКА НА КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР.      

√  ИЗРАБОТКА НА ВОДИЧ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ 
НАДЗОР.      

√  ОВОЗМОЖУВАЊЕ ПРИСТАП ДО РЕГИСТРИТЕ ОД 
БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ .      



ПРИМЕРИ ОД СОСЕДСТВОТО – РЕПУБЛИКА СРБИЈА 















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 ? 



 www.ozoneunit.mk 

√ ЗОШТО Е ВАЖЕН ОВОЈ ПРОЦЕС И 
ЗОШТО ТРЕБА ДА ГО СПРОВЕДУВАМЕ! 

http://www.ozoneunit.mk/


Канцеларија за заштита на озонската обвивка 

PRA{AWA ? 

VI BLAGODARAM NA VNIMANIETO 
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