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ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
 

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 20 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 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 
И ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДИОАКТИВЕН И НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува категоризацијата на изворите на јонизирачко зрачење, 
како и категоризацијата на радиоактивен и нуклеарен материјал. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење: 
Опасен извор е извор на јонизирачко зрачење којшто доколку не е под контрола може 

да доведе до изложеност на јонизирачко зрачење доволна да предизвика појава на 
детерминистички ефекти кои се фатални или претставуваат закана по животот на 
поединецот или резултираат во трајна повреда која го намалува квалитетот на живеење на 
поединецот. 

Затворен радиоактивен извор е извор во цврста форма заштитен на таков начин да 
спречи било каква дисперзија на радиоактивни супстанции во животната средина при 
нормални услови на негово користење.  

Отворен радиоактивен извор е извор кој не спаѓа во затворени радиоактивни извори. 
Радијационен ризик е веројатност за појава на значајни ефекти по здравјето на човекот 

или на неговото потомство како резултат на изложеност на јонизирачко зрачење. 
 

Член 3 
Категоризацијата на изворите на јонизирачко зрачење, на радиоактивен материјал и 

нуклеарен материјал обезбедува основа за воспоставување на соодветен степен на 
контрола во сите дејности со нив, а во врска со сигурноста, безбедноста и физичката 
заштита на радиоактивните извори и радиоактивниот и нуклеарниот материјал. 

 
Член 4 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на: 
- генератори на јонизирачко зрачење (рендгенски апарати, акцелератори на честици и 

други); 
- радиоактивен отпад и извори вон употреба и 
- амбалажа наменета за транспорт на радиоактивен материјал. 
 

Член 5 
Категоризацијата на изворите на јонизирачко зрачење и радиоактивен материјал (во 

натамошниот текст: категоризација на радиоактивни извори) се темели на D-вредноста за 
даден радиоактивен извор која претставува вредност на активноста на радиоактивниот 
извор над која истиот се смета за опасен извор.  

Утврдувањето дали даден извор е опасен и D-вредностите по поедини радионуклиди се 
наведени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 6 
Утврдување на категоријата на даден затворен радиоактивен извор се врши врз основа 

на односот на активноста на радиоактивниот извор изразена во терабекерели (TBq) и 
помалата D-вредност за соодветниот радионуклид (A/D) од наведените во Табелата  која е 
дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник, и тоа: 

1) Категорија 1 на радиоактивни извори се извори за кои е исполнето A/D ≥ 1000; 
2) Категорија 2 на радиоактивни извори се извори за кои е исполнето 1000>A/D ≥ 10; 
3) Категорија 3 на радиоактивни извори се извори за кои е исполнето 10>A/D ≥ 1; 
4) Категорија 4 на радиоактивни извори се извори за кои е исполнето 1>A/D ≥ 0,01 и  
5) Категорија 5 на радиоактивни извори се извори за кои е исполнето 0,01>A/D≥АЕ,k/D, 

каде AE,k e aктивност на радионуклидот k која одговара на нивото на изземање согласно 
прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

 
Член 7 

Утврдувањето на категоријата на радиоактивни извори од член 6 на овој правилник се 
применува и за отворени радиоактивни извори и радионуклиди со кратко време на 
полураспад, но притоа се води сметка за вредноста на активноста на дадениот извор која 
се зема предвид за утврдување на категоријата. 

 
Член 8 

Кога повеќе радиоактивни извори се во своја непосредна близина на локација каде 
истите се користат согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност, тогаш категоријата на севкупноста од извори се утврдува врз основа на член 6 
на овој правилник, каде односот А/D се пресметува на следниот начин: 

 
 
 
 
 
 
 
каде Аi,n е активноста на секој индивидуален извор i на радионуклид n, a Dn е D-

вредноста на радионуклидот n.   
 

Член 9 
За високо активни радиоактивни извори се сметаат радионуклидите чија активност ги 

надминува нивоата наведени во Табелата која е дадена во Прилог бр.2 кој е составен дел 
на овој правилник. 

За радионуклиди кои не се наведени во Табелата од став 1 на овој член, нивото на 
активност изнесува една стотинка од соодветната А1 вредност утврдена со прописите со 
кои се регулира транспортот на радиоактивен материјал. 

 
Член 10 

Категоризацијата на нуклеарен материјал се темели врз потенцијалниот радијационен 
ризик од материјалот употребен во нуклеарни експлозивни направи и зависи од видот на 
нуклеарниот материјал, неговиот состав, физичката и хемиска форма, степенот на 
разредување, нивото на радијација и количината на материјалот. 

Категоризацијата од став 1 на овој член е дадена во Табелата која е дадена во Прилог 
бр.3 кој е составен дел на овој правилник. 

 



Службен весник на РМ, бр. 162 од 30.12.2009 година 

3 од 7 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

         Бр.01-1668/5                    
02 декември 2009 година                                                                             Директор, 
               Скопје                                                                 д-р Румен Стаменов, с.р. 
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