
Канцеларија за заштита на озонската обвивка 

Канцеларија за заштита на 
озонската обвивка 

Министерство за животна средина 
и просторно планирање 

Евиденција и обележување на опрема 
што содржи средства за ладење 



√ 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 



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. 

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

www.ozoneunit.mk 

http://www.ozoneunit.mk/


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



Чекори во насока на успешно 
евидентирање и обележување 

Чекор еден - поднесување на барање 

Правно / физичко лице  
Сопственик на опрема 

Поднесува барање за добивање 
етикета со евидентен број,  

етикета за податоци за опремата 
евидентна книшка и евидентен лист  

Овластен претставник на 
правното / физичкото лице  

сопственик на опрема 

Подига етикета со евидентен број 
етикета со податоци за опремата 

евидентна книшка и евидентен лист  





Чекор два - идентификација на 
сопственикот на опремата 

Внеси податоци 
Табела1 - 

Евидентна книшка 

Внеси податоци 
Табела 1- евидентен лист 

Правно / физичко лице  
сопственик на опрема 





Чекор три - Идентификација на 
сервисер со уверение (сертификат) 

Ангажирај  
сервисер со уверение 

Внеси податоци 

Табела 3  

Евидентен лист 







Чекор четири - Идентификација на опремата 

На лице место  
се идентификува 

опремата 

Информации за опремата најчесто може да се 
добијат од: 
- Фабричката таблица на опремата 
- Упатството за користење и одржување 
- Компонентите на системот ( компресор, 
термоекспанзионен вентил и сл.) 



Внеси податоци 

Внеси 
податоци 

Етикета со податоци 
за опремата  

Табела 2 
Евидентен лист 

Внеси 
податоци 

Табела 2 - Евидентна книшка 



Чекор пет - аплицирање на етикетата 



Чекор шест - Проверка на истекување 



02.04.
2015 

Извршена е 
проверка на 
истекување 

Не е 
дополнето 15/2013 

ВАСИЛ ЕФТИМОВ 



Предади  
евидентна  
книшка 





√  Со овој чекор сопствениците на опремата ја исполниле 
својата законска обврска за евидентирање на опрема што 
содржи средство за ладење 



√  Сепак сопствениците на опремата имаат 
обврска за редовни проверки на истекување 



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. 
 



Канцеларија за заштита на озонската обвивка 



Канцеларија за заштита на озонската обвивка 



Канцеларија за заштита на озонската обвивка 



Канцеларија за заштита на озонската обвивка 
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Канцеларија за заштита на озонската обвивка 
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Канцеларија за заштита на озонската обвивка 
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Канцеларија за заштита на озонската обвивка 
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