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ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
 

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 2 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 ВИДОВИТЕ НА ОБУКИ И СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ОБУКА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИТА И НА ЛИЦАТА 

КОИ РАБОТАТ  СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите на обуки и содржината на програмата за 

обука на одговорните лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на 
јонизирачко зрачење.  

 
Член 2 

За одговорните лица за радијациона заштита и лицата кои работат со извори на 
јонизирачко зрачење се организираат основни и дополнителни обуки. 

 
Член 3 

Сите одговорни лица за радијациона заштита и лицата кои работат со извори на 
јонизирачко зрачење треба да завршат основна обука за радијациона заштита. 

Содржината на програмата за основна обука од став 1 на овој член е дадена во Прилог 
бр. 1 кој што е составен дел на овој правилник. 

Во содржината на програмата за обука од став 2 на овој член се разработуваат темите и 
се утврдува бројот на часови за секоја тема поединечно во зависност од дејноста со 
изворите на јонизирачко зрачење и потенцијалните опасности од примената на изворите 
на јонизирачко зрачење. 

 
Член 4 

Одговорните лица за радијациона заштита согласно Законот за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност ги спроведуваат основните обуки на лицата кои работат 
со извори на јонизирачко зрачење, како и обука и/или инструкции за помошниот персонал 
кој повремено престојува во контролирана и надгледувана зона на зрачење според 
програмата за обука од член 4 на овој правилник. 

 
Член 5 

Покрај основната обука, одговорните лица за радијациона заштита и лицата кои 
работат со извори на јонизирачко зрачење треба да завршат и дополнителна обука во 
зависност од дејноста со извори на јонизирачко зрачење.  

Содржината на програмата за дополнителна обука од став 1 на овој член е дадена во 
Прилог бр. 2, којшто е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Одредбите од овој правилник ќе се применуваат по воспоставувањето на системот за 
обука на одговорните лица за радијациона заштита, а најдоцна од 1 јануари 2011 година. 
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Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
  Бр. 01-1668/1 

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