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 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 



Овластен сервисер 



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
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На последните три страни од водичот дадена е

проточна шема како се изведува целокупната

постапката











Контролна листа за инспектирање на 

опрема што содржи средства за ладење

- нацрт верзија -



Контролна листа за инспектирање на 

опрема што содржи средства за ладење

е поделена во три дела – три табели

Табела 1
Содржи податоци за поседувачот на опремата на
која се врши периодична проверка на истекување

Табела 2
Содржи основни информации за опремата која се 
инспектира

Табела 3
Содржи основни информации за извршените
проверки на истекување



Табела 1

ПОДАТОЦИ ЗА ПОСЕДУВАЧОТ НА ОПРЕМАТА 
НА КОЈА СЕ ВРШИ ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА ИСТЕКУВАЊЕ

Назив/име на 
правното/физичкото 
лице: 

Седиште / адреса:

Матичен број на
правното лице:

Даночен број на
правното лице:

Лице за контакт:

Телефон / факс
мобилен

е-маил од лицето за 
контакт:



Табела 2
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПРЕМАТА

Дали поседувате опрема која содржи
средство за ладење со количина на
полнење од 3 и повеќе килограми?

 ДА  НЕ

Вид на средство за ладење

Полнење со средство за ладење (кг)
Број на парчиња на опрема која содржи
средство за ладење со количина на
полнење од 3 и повеќе килограми
(парчиња)
Дали опремата која содржи средство за
ладење во количина на полнење од 3 и
повеќе килограми е евидентирана
согласно Правилникот за начинот на
собирање, обновување и рециклирање на
средствата за ладење што ја
осиромашуваат озонската обвивка?
(Службен весник на РМ број 85-2013)

 ДА  НЕ
 во 

процедура на 
евидентирање

Доколку постои опрема која е
евидентирана, неевидентирана и во
процедура да се наведе бројот на парчиња
за секоја опрема пооделно

евидентирана не-
евидентирана

во процедура



ТАБЕЛА 2  продолжение - ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПРЕМАТА
За опремата која е во процедура на евидентирање да се приложи на увид
барањето за евиденција на опрема доставено до Министерството за
животна средина и просторно планирање/Канцеларија за заштита на
озонската обивка

Број и датум на барањето:

Дали опремата која е евидентирана е во функција/ активна  ДА  НЕ

Доколку опремата која е евидентирана не е во функција/активна , дали
истата ќе се стави во функција

 ДА  НЕ

Доколку евидентираната опрема не планира да се стави во функција,
односно истата нема да се користи понатаму, дали е испратено
известување до Министерството за животна средина и просторно
планирање/Канцеларија за заштита на озонската обвивка?

 ДА  НЕ

Во случај да постои опрема со овој статус да се приложи на увид
известувањето за деактивирање на евидентираната опрема и да се
запише бројот и датата на доставување на известувањето

Број на известувањето / дата:

Да се наведат евидентните броеви на опремата која нема да се става во
функција
Дали постои евидентирана опрема која во меѓувреме е отуѓена односно
продадена на друг корисник?

 ДА  НЕ

Доколку постои ваков вид на опрема, дали е испратено известување за
промена на сопственоста до Министерството за животна средина и
просторно планирање/Канцеларија за заштита на озонската обвивка?

 ДА  НЕ

Во случај да постои опрема со овој статус да се приложи на увид
известувањето за промена на сопственоста на евидентираната опрема и
да се запише бројот и датата на доставување на известувањето

Број на известувањето / дата:

Да се наведат евидентните броеви на опремата која ја променила
сопственоста
Дали е вршена замена на средството за ладење во евидентираната
опрема:

 ДА  НЕ

Да се наведе(ат) евидентниот(те) број(еви) на опремата / новото средство
за ладење



Табела 3
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ИСТЕКУВАЊЕ

Вкупен број на евидентирана опрема со количина на полнење:
од 3 до 30 кг од 30 до 300 кг преку 300 кг

Дали се врши редовна проверка на истекување според фрекфенцијата за 
проверки на истекување пропишана  во Правилникот за начинот на 
собирање, обновување и рециклирање на средствата за ладење што ја 
осиромашуваат озонската обвивка? (Службен весник на РМ број 85/2013). 
(Како доказ за спроведените проверки на истекување да се приложат 
евидентните книшки)

 ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Да се наведе вкупниот број на евидентирана опрема каде што  се 
спроеведува / не се спроведува проверката на истекување согласно 
фрекфенцијата за проверки на истекување 

еднаш годишно
на секои шест 

месеци
на секои три 

месеци

Дали проверките на истекување се извршени од страна на сервисер кој 
поседува уверение / лиценца

 ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Дали во евидентната книшка е наведено дека е забележано истекување  ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Дали истекувањето е санирано во рок од 14 дена согласно Правилникот за 
начинот на собирање, обновување и рециклирање на средствата за 
ладење што ја осиромашуваат озонската обвивка? (Службен весник на РМ 
број 85-2013).

 ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Доколку не е да се наведе евидентниот број на опремата и причината 
зошто не е извршена санацијата согласно  Правилникот за начинот на 
собирање, обновување и рециклирање на средствата за ладење што ја 
осиромашуваат озонската обвивка? (Службен весник на РМ број 85-2013).

Доколку е извршена санација на опремата дали е извршена повторна 
проверка на истекување 30 дена по извршената санација согласно  
Правилникот за начинот на собирање, обновување и рециклирање на 
средствата за ладење што ја осиромашуваат озонската обвивка? (Службен 
весник на РМ број 85-2013).

 ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Дали проверката е заведена во евидентната книшка  ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ



Дали проеврката е извршена од страна на 
сервисер кој поседува уверение / лиценца

 ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Дали е извршено дополнување на средство за 
ладење во евидентираната опрема (според 
записите во евидентнта книшка)

 ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Дали е извлекувано средство за ладење од 
евидентираната опрема

 ДА  НЕ  ДА  НЕ  ДА  НЕ

Да се наведе евидентниот број и количината 
на средство за ладење што е извлечена и 
типот  од евидентираната опрема пооделно

Дали е дополнувано средство за ладење во 
евидентираната опрема

Да се наведе евидентниот број и количината 
на средство за ладење што е дополнета

Да се наведе причината заради која е 
извршено дополнување на средтство за 
ладење (за секој евидентен број пооделно) 

Забелешка:



Заклучок од инспекцискиот надзор:

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ЗАВРШЕН ДЕЛ

Представници од страна на сопственикот на 
опремата

Испектор(и) за животна средина

Име и презиме Работно место Име и презиме

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Дата на инспекцискиот надзор:

Број на записникот кон кој се приложува  контролната листа:



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

 УСОГЛАСУВАЊЕ И ФИНАЛИЗИРАЊЕ НА

КОНТРОЛНАТА ЛИСТА ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР.

 ИЗРАБОТКА НА ВОДИЧ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ

НАДЗОР.

 ОВОЗМОЖУВАЊЕ ПРИСТАП ДО РЕГИСТРИТЕ ОД

БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ .



www.ozoneunit.mk

 ЗОШТО Е ВАЖЕН ОВОЈ ПРОЦЕС И 

ЗОШТО ТРЕБА ДА ГО СПРОВЕДУВАМЕ!

http://www.ozoneunit.mk/


PRA[AWA ?

VI BLAGODARAM NA VNIMANIETO


