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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3961. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2  од Законот 

за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), 

директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, 

донесе 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРО-

ЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД 

КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕ-

НЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИ-

ТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Наредбата за извршување на ветеринарните мер-

ки и контроли за заштита на јавното здравство од кон-

таминенти или резидуи кои се пренесуваат од живот-

ните или производите од животинско потекло во 2014 

година („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 48/14  и 116/14 ), членот 3-а  се менува и гласи: 

 

„Член 3-а 

(1) Операторите со храна од животинско потекло треба 

да востановат процедура за  испитување на репрезен-

тативен примерок од најмалку една мостра по група на 

производи (по тип на производство-третман и тип на 

сировина), на готов производ и брисеви од работната 

средина еднаш месечно со цел исполнување на посеб-

ните барања за безбедност на храната на Listeria 

monocytogenes по однос на микробиолошките критери-

уми согласно Правилникот за посебните барања кои се 

однесуваат на микробиолошките критериуми за храна.  

(2) Земањето на мостри за лабораториското испиту-

вање од став (1) на овој член треба да се врши под  

надзор на официјален ветеринар.” 

 

Член 2 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 02-6053/2  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

_________ 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА 

СИГУРНОСТ 

3962. 

Врз основа на член 26-д став 1 точка 8) од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-

гурност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 48/02, 135/07,53/11, 164/13 и 43/14), директорот на 

Дирекцијата за радијациона сигурност, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈО-
НИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ(

*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и 
мерките за заштита од јонизирачко зрачење при врше-
ње на дејност со извори на јонизирачко зрачење.  

 
Член 2 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење во контролирана и/или надгледувана зона 
може да бидат присутни само лицата чие присуство е 
неопходно за вршење на дејноста. 

Во контролирана зона при вршење на дејност со из-
вори на јонизирачко зрачење во дијагностика и тера-
пија при медицинска примена може да бидат присутни 
само лица чие присуство е неопходно за вршење на 
дејноста и/или спроведување на постапката. 

Употребата на радиоактивни извори кои не се ко-
ристат во медицината треба да биде организирана на 
начин така што ниедно лице да не биде присутно во 
контролираната зона. 

 
Член 3 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење која вклучува медицинска изложеност пред 
спроведување на било која дијагностичка или тера-
певтска постапка работно изложеното лице треба: 

- да ги следи работните процедури, кои што се сос-
тавен дел од Програмата за радијациона заштита одоб-
рена од Дирекцијата за радијациона сигурност, 

- да го утврди идентитетот на пациентот (име и пре-
зиме, пол, датум на раѓање, адреса). 

 
Член 4 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење при флуороскопски постапки  треба: 

- да се оптимизира полето на зрачење за да се нама-
ли изложеноста на пациентот, 

-  да се изврши визуелна проверка на поставеноста 
на рецепторот на слика, рентген цевката и пациентот 
пред и за време на постапката, 

- да се минимизира дозата со намалување на време-
то за флуороскопија, кое што зависи од пациентот, 
типот на испитувањето (постапката) и комплексноста 
на клиничката студија, 

- да се користи уредот за подесување аларм за пот-
сетување на времетраењето на флуороскопскта пос-
тапка, 

- работно изложените лица присутни за време на 
постапката да носат заштита за тироидеа, оловни рака-
вици, очила за намалување на изложеноста и/или да се 
користат заштитни паравани, каде е соодветно. 

 
Член 5 

Во просторија каде што се спроведува терапевтска 
постапка со затворени радиоактивни извори, уреди кои 
содржат затворени радиоактивни извори, како и акце-
леретари и рентгенски уреди за радиотерапија за време 
на терапевтската постапка треба да биде присутен само 
пациентот. 

                                                                 
 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Сове-

тот на Европската Унија 59/13 ЕВРОАТОМ од 5-ти декември 2013 
година за основните сигурносни стандарди за заштита од штетното 

влијание на јонизирачкото зрачење и повлекување на Директивите 

89/618/ЕВРОАТОМ, 90/641/ЕВРОАТОМ, 96/29/ЕВРОАТОМ, 
97/43/ЕВРОАТОМ И 2003/122/ЕВРОАТОМ (CELEX 32013L0059) 
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Член 6 
При вршење на дејност со затворени радиоактивни 

извори истите се доведуваат во работна положба преку 
уредот за работа на далечина при што снопот на 
јонизирачко зрачење треба да биде моделиран според 
потребите на третманот. 

 
Член 7 

Секоја терапевтска постапка со затворени радиоак-
тивни извори, уреди кои содржат затворени радиоак-
тивни извори, како и акцелератори треба да е препи-
шана/потврдена од страна на специјалист по радиоте-
рапија и специјалист по медицинска нуклерна физика. 

 
Член 8 

При производство на отворени радиоактивни изво-
ри и припрема на радиофармацевтици треба да бидат 
присустни само лицата неопходни за спроведување на 
постапката, но не помалку од две. 

 
Член 9 

Во контролирана и надгледувана зона каде се ко-
ристат односно се ракува со отворени радиоактивни 
извори не треба да се внесува храна, пијалоци, коз-
метички препарати, не треба да се пуши и не треба да 
се користат лекови и/или средства за третман на кожа 
кои при употреба имаат непосреден контакт со кожата 
и слузницата. 

 
Член 10 

Работно изложените лица со отворени повреди на 
кожата пред влегување во контролирана и/или надгле-
дувана зона во која се користат односно се ракува со 
отворени радиоактивни извори треба отворените пов-
реди да ги заштитат со водоотпорна покривка. 

Ако при работата со отворени радиоактивни извори 
работно изложеното лице ја повреди кожата, повреде-
ното место треба веднаш да се исчисти, да се провери 
можна контаминација и да се изврши деконтаминација, 
доколку е потребно.  

 
Член 11 

При вршење на дејност со отворени радиоактивни 
извори на работните површини треба да бидат поста-
вени соодветни заштитни паравани за заштита од јони-
зирачко зрачење, при што плочата на работната повр-
шина треба да обезбедува соодветна заштита на работ-
но изложеното лице на деловите од телото под појасот. 

 
Член 12 

Во просторијата каде што се наоѓа пациент трети-
ран со отворени радиоактивни извори треба да има 
заштитни паравани за заштита на работно изложените 
лица и на останататите присутни лица. 

 
Член 13 

Непосредно по третирањето на пациентот со отво-
рен радиоактивен извор, на пациентот му се дава неоп-
ходна нега, со што е можно пократко задржување во 
негова близина и што е можно на поголемо растојание. 

Пристап до пациентите од став 1 на овој член имаат 
само работно изложените лица кои ја спроведуваат не-
гата и лекувањето. 

Член 14 
Пред аплицирањe на радиофармацевтици во тера-

певтски цели, од страна на специјалистот по медицинс-
ка нуклеарна физика се пресметува апсорбираната доза 
за поединечни органи, како и еквивалентната и ефек-
тивната доза. 

 
Член 15 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење на места или простории кои не се наменети за 
употреба на истите или на отворени простори треба да 
се одреди границата на контролирана и/или надгледу-
вана зона. 

Границата на надгледуваната зона до која е дозво-
лен пристап на работно изложените лица се одредува 
со мерење на брзината на доза на зрачење и пресметка 
на ефективната доза на работно изложените лица за 
очекуваното време на изложување земајќи ги предвид 
моменталните услови за работа. 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење од став 1 на овој член на границата на надгле-
дуваната зона треба да бидат поставени знаци за 
опасност од зрачење (светлосни и звучни), ленти за 
обележување на истата, како и препреки за спречување 
на неовластен пристап на лица при што истата треба да 
биде надгледувана од работно изложеното лице вклу-
чено во дејноста со изворите, за времетраењето на екс-
позицијата. 

 
Член 16 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење во индустриска радиографија пред почетокот 
со работа треба да се провери исправноста на опремата 
за дозиметриски мерења, согласно упатството на про-
изводителот и сертификатот за калибрација на истиот. 

Пред почеток на работа, со инструментот за мерење 
на зрачењето треба да се провери дефектоскопот, да се 
измери брзината на доза на површина и на растојание 
од еден метар од површината на дефектоскопот и изме-
рените податоци да се внесат во евиденциски лист, 
како и исправноста на бравата на дефектоскопот функ-
ционалноста на системот за управување на радиоак-
тивниот извор. 

Пред почеток со работа контролираната зона треба 
да се обележи со соодветни ленти за обележување на 
истата, препреки и знаци за радиоактивност и за забра-
нет пристап, при што брзината на дозата на зрачење 
надвор од контролираната зона да не преминува 60 
μSv/h, и пристапот до истата да биде под постојана 
контрола. 

Надвор од контролираната зона каде што брзината 
на дозата на зрачење е поголема од 7,5 μSv/h, треба да 
се обележи  како надгледувана зона. 

Во надгледуваната зона може да престојуваат само 
работно изложените лица, со исклучок на преминување 
на други лица без задржување. 

Позиционирањето на работно изложените лица во 
надгледуваната зона треба да биде на локација со 
најниска можна брзина на доза, но не поголема од 20 
μSv/h. 

При користење на пауза во текот на работата, изво-
рот треба да се врати во радиографскиот уред (дефек-
тоскопот) и да се заклучи дефектоскопот. 
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Член 17 
При вршење на дејност со извори на јонизирачко 

зрачење која вклучува транспорт на радиоактивни из-
вори, пред почеток на транспортот треба да се опре-
дели транспортниот индекс и возилото соодветно да се 
обележи согласно прописите за транспорт на радиоак-
тивни извори. 

 
Член 18 

При ракување со радиоактивен отпад се применуваат 
одредбите од Правилникот за начинот на ракување, од-
носно собирање, чување, кондиционирање, транспорти-
рање и одлагање на радиоактивен отпад („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 130/10). 

 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-357/1  

14 август 2014 година Директор, 
Скопје д-р Нузи Шахин, с.р. 

                                 

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3963. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и 
социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 

2014 година, во однос на месец јуни 2014 година, е по-
висока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец јули 2014, 
во однос на месец јуни 2014 година, за работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во 
Република Македонија изнесува 0,1%. 

 
                                                Министер, 
                                               Диме Спасов, с.р. 
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