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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 22-г став (4) од Законот за животната средина („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 
93/13, 187/13 и 42/14), министерот за животна средина и просторно планирање донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА ЗА 
ПРАВИЛНО РАКУВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ, СОБИРАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И 

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛАДЕЊЕ И/ИЛИ СО ПРОИЗВОДИ КОИ 
СОДРЖАТ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА 

ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ОБУКА ЗА 
ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ И/ИЛИ СО ПРОИЗВОДИ КОИ 

СОДРЖАТ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ И/ИЛИ 

СО ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на програмата за обука за 

правилно ракување, сервисирање, собирање, обновување и рециклирање на средствата за 
ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење, поблиските услови што треба 
да ги исполнуваат правните лица кои вршат обука за постапување со средства за ладење 
и/или со производи кои содржат средства за ладење, како и начинот за овластување за 
вршење на обука за постапување со средства за ладење и/или со производи кои содржат 
средства за ладење.

Член 2
(1) Програмата за обука за правилно ракување, сервисирање, собирање, обновување и 

рециклирање на средствата за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење 
(во понатамошниот текст: Програма) се изготвува во А4 формат на хартија во бела боја. 

(2) Програмата се состои од два дела и тоа:
- теоретски дел и
- практичен дел. 
 (3) Теоретскиот дел содржи: 
- вовед;
- основни елементи на ладилната техника;
- добра сервисна практика;
- собирање, обновување и рециклирање на средствата за ладење и
- алтернативни средства за ладење и технологии.
(4) Практичниот дел на Програмата се состои од практични вежби на активностите од 

став (3) алинеа 4 и 5 на овој член.
(5) Формата и содржината на Програмата се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник.

Член 3
(1) Правните лица кои вршат обука за правилно ракување, сервисирање, собирање, 

обновување и рециклирање на средствата за ладење и/или со производи кои содржат 
средства за ладење треба да поседуваат просторија со површина од најмалку 36 м2 и 
истата треба да биде опремена со клупи и столчиња за најмалку 20 слушатели и катедра за 
предавачи. 
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(2) За реализација на практичниот дел на Програмата, правните лица треба да ја 
поседуваат и следната опрема:

- колектор со манометри за висок и низок притисок комплет со управувачки вентили, 
комплет со најмалку три црева со топчести вентили;

- вакум пумпа;
- машина за извлекување (евакуација) на средството за ладење;
- сервисен цилиндер со вентили за течна и парна фаза;
- електронска вага и
- мал демонстрационен систем за ладење составен од ладилен компресор, сервисен 

вентил за вшмукување и потисната гранка, одвојувач на масло, кондензатор, ресивер, 
филтер-сушач, показно стакло со индикатор на влага, соленоиден вентил, испарувач, 
сервисен приклучок, акумулатор на течност (елиминатор на капки), опрема за оксигенско 
заварување (цилиндер со оксиген и ацетилен комплет со црева за заварување и бренер), 
цилиндер со азот во комплет со регулатор на притисок, со приклучок соодветен за 
приклучување на цревата за ладилното средство.

Член 4

(1) Правното лице кое ги исполнува условите од член 3 на овој правилник доставува 
барање до Министерството за животна средина и просторно планирање за добивање на 
овластување за вршење обука.

(2) Управата за животна средина врз основа на извршен увид во правното лице 
проверува дали се исполнети условите за спроведување на обука за правилно ракување, 
сервисирање, собирање, обновување и рециклирање на средствата за ладење и/или со 
производи кои содржат средства за ладење и доколку истите се исполнети доставува 
предлог до министерот за животна средина и просторно планирање за издавање на 
решение за овластување за вршење на обука.

(3) Доколку Управата за животна средина по извршениот увид утврди дека правното 
лице не ги исполнува условите од член 3 на овој правилник доставува предлог до 
министерот за животна средина и просторно планирање за донесување на решение за 
одбивање на барањето.

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 13-3433/1
Министер

за животна средина и
8 април 2015 година просторно планирање,

Скопје Нурхан Изаири, с.р.
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Прилог
 

Програма за обука за правилно ракување, сервисирање, собирање, обновување и 
рециклирање на средствата за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење

1. Теоретски дел:
1.1. Вовед – се наведуваат основни 

податоци за:
- озонска обвивка и нејзино 

разградување и 
- влијание на средствата за ладење врз 

глобалното затоплување

1.2 Основни елементи на ладилната 
техника:

- вовед во ладилната техника;
- својства на средствата за ладење и
- ладилен циклус.

1.3. Добра сервисна практика:
- вакумирање на системот и
- полнење на системот.

1.4. Собирање, обновување и 
рециклирање на средствата за ладење:

- безбедно ракување со средствата за 
ладење;

- опрема за собирање и рециклирање;
- методи за собирање на средството за 

ладење и
- методи за рециклирање на средствата 

за ладење.

1.5. Алтернативни средства за ладење и 
технологии:

- процедури за обновување на средства 
за ладење.

2. Практичен дел:
- вежби за безбедно ракување со 

средствата за ладење;
- вежби со опрема за собирање и 

рециклирање;
- примена на методи за собирање на 

средствата за ладење;
- примена на методите за рециклирање 

на средствата за ладење и
- вежби за начинот на обновување со 

средствата за ладење.


