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ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
 

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 11 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02 и 135/07), 
директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА 

РАДИОНУКЛИДИ ВО ХРАНА, ВОДА, ВОЗДУХ, ЗЕМЈИШТЕ, ПРОИЗВОДИ И 
СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРЕДМЕТИ ЗА 

ОПШТА УПОТРЕБА 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат максимално дозволените количини на 

радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и 
растително потекло и предмети за општа употреба. 

 
II. Максимално дозволени количини на радионуклиди во храна и воздух 

 
Член 2 

Максимално дозволените количини на радионуклиди во храната и воздухот се 
одредени со границите за годишно внесување на радионуклиди во организмот на човекот 
по пат на инхалација и ингестија согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и 
радијациона сигурност. 

 
Член 3 

Максимално дозволените количини на радионуклиди во храната и добиточната храна 
наменети за пазар после нуклеарна несреќа или радијационен вонреден настан се наведени 
во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 

За увоз на храна и добиточна храна од земја каде настанала нуклеарна несреќа или 
радијационен вонреден настан потребно е да се достави доказ за исполнување на 
одредбите од став 1 на овој член. 

 
Член 4 

Увозот на производите како и шумските плодови кои потекнуваат од земји зафатени со 
несреќата во Чернобил, наведени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник, не 
се врши ако вкупната специфична активност на Cs-134 и Cs-137 во истите надминува: 

1. 370 Bq/kg  во млекото и производите од млеко наведени во Табела 2 од Прилогот бр. 
2 на овој правилник, како и за производи наменети за исхрана на доенчиња во првите 
четири до шест месеци, ако тоа е изрично декларирано на пакувањето на производот; 

2. 600 Bq/kg за другите производи и шумски плодови наведени во Табела 1 од Прилогот 
бр. 2 на овој правилник. 

Максимално дозволената количина на радионуклиди се однесува на крајниот производ 
наменет за исхрана. За сушените производи или концентрираните производи, соодветната 
специфична активност треба да се пресмета врз основа на упатството дадено за нивна 
подготовка. 
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III. Максимално дозволени количини на радионуклиди во водата 
 

Член 5 
Референтното ниво за изложеност од сите радионуклиди присутни во водата за пиење 

која се конзумира во текот на една година изнесува 0,1 mSv. 
Во случај кога индикативните вредности за вкупната бета активност и за вкупната алфа 

активност од 1 Bq/l односно 0,5 Bq/l соодветно не се надминуваат тогаш не се вршат 
дополнителни радиолошки анализи и водата се употребува како вода за пиење. 

Во случај кога индикативните вредности за вкупната бета активност и за вкупната алфа 
активност од став 2 на овој член се надминуваат се вршат дополнителни радиолошки 
анализи за определување дали референтното ниво од став 1 на овој член се надминува. 

Референтните нивоа за максимално дозволените количини на радионуклиди во водата 
за пиење се пресметуваат со следнава формула: 

 
 
 
 
 
  
каде што GLj е референтното ниво на радионуклидот j во водата за пиење (Bq/l); IDC е 

референтното ниво еднакво на 0,1 mSv/година; h(g)j,инг е факторот за конверзија на доза 
за внесен радионуклид j во организмот на поединец од населението постар од 18 години 
(mSv/Bq); q е годишниот волумен на конзумирана вода, кој што изнесува 730 l/година.  

Референтните нивоа од став 4 на овој член се однесуваат за природни радионуклиди и 
за радионуклиди испуштени во животната средина во согласност со прописите за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

 
Член 6 

За проценка дали се надминува референтното ниво од член 6 став 1 на овој правилник 
се користи бездимензионалната величина индекс на активност I, која се пресметува врз 
основа на резултатите добиени од мерењата на активноста на даден радионуклид во 
единица волумен вода за пиење. 

Индексот на активност од став 1 на овој член се пресметува со следнава формула:  
 
 
 
 
 
 
 
каде што Cј е измерената активност на радионуклидот ј на единица волумен вода за 

пиење и GLј е референтното ниво на радионуклидот ј од член 6 став 4 на овој правилник.  
Ако индексот на активност е помал или еднаков на 1 тогаш водата за пиење може да се 

конзумира без ограничување од аспект на изложеност на јонизирачко зрачење.  
Ако индексот на активност надминува 1 тогаш водата се смета како небезбедна за 

пиење и потребно е да се извршат дополнителни анализи на водата за пиење а по потреба 
доколку е оправдано се превземаат и соодветни активности за санирање на состојбата. 

Ако дополнителните анализи покажуваат дека водата е небезбедна за пиење и доколку 
не е можно да се превземат соодветни активности за санирање на состојбата тогаш водата 
не се користи како вода за пиење и се става натпис „водата не е за пиење“. 
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Член 7 
Одредбите од оваа глава се применуваат за водата која што се користи во 

производството на пијалоци, за водата која што се користи во индустриска подготовка или 
во производство на храна, за водата за напојување на животните и за водата за 
наводнување на земјоделските култури. 

 
Член 8 

Одредбите од оваа глава не се применуваат при нуклеарна несреќа или радијационен 
вонреден настан. 

 
IV. Максимално дозволени количини  

на радионуклиди во земјиште 
 

Член 9 
Максималната дозволена количина на радионуклиди во земјиштето не треба да 

предизвика изложеност на населението над утврдените граници на дози, земајќи ги 
предвид надворешната изложеност на јонизирачко зрачење и изложеноста која е 
последица од можната радиоактивна контаминација на воздухот, водата и храната, 
согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

Во случај на надминување на границите на дози за поединец од населението како 
последица на изложеноста од став 1 на овој член земјиштето треба да се деконтаминира 
согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

 
V. Максимално дозволени количини на радионуклиди во производи и суровини од 

животинско и растително потекло 
 

Член 10 
За максимално дозволените количини на радионуклиди во производи и суровини од 

животинско и растително потекло се применуваат нивоата за изземање согласно 
прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

Во случај на природен ураниум и природен ториум, како и калиум-40 се применуваат 
нивоата за изземање согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и 
радијациона сигурност. 

 
Член 11 

Максимално дозволените количини на радионуклиди во тутун и тутунски преработки 
изнесуваат за алфа емитери. 

 
Член 12 

Максимално дозволените количини на радионуклиди во средствата за оддржување на 
лична хигиена, нега и разубавување на лица и тела се еднакви на максимално дозволените 
количини на радионуклиди во водата за пиење. 

 
VI. Максимално дозволени количини на радионуклиди во предмети за општа 

употреба 
 

Член 13 
За максимално дозволени количини на радионуклиди во предмети за општа употреба се 

применуваат нивоата на изземање согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност. 
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VII. Преодна и завршна одредба 
 

Член 14 
Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да се применуваат 

одредбите за максималните граници на радиоактивна контаминација на воздухот, на 
водата за пиење и човечката храна како и земјиштето, средствата за одржување на личната 
хигиена, нега и разубавување на лицето и телото и на детски играчки и во други предмети 
од општа употреба од Правилникот за максималните граници на радиоактивна 
контаминација на човековата средина и за вршење на деконтаминација („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.8/87). 

 
Член 15 

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

 
  Бр. 03-1718/2 

9 декември 2009 година                                                                                   Директор, 
      Скопје                                                                                        д-р Румен Стаменов, с.р. 
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