
Врз основа на член 22 од Законот за заштита на воздухот од загадување (�Службен 
весник на СРМ", бр. 20/74), републичкиот секретар за здравство и социјална политика во 
согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија и републичкиот секретар за 
урбанизам, станбени и комунални прашања донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНИТЕ СТРУЧНИ КАДРИ, ОПРЕМА, УРЕДИ, ИНСТРУМЕНТИ  
И ПРОСТОРИИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИМААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА  
ЗДРУЖЕН ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ВРШАТ КОНТРОЛА НА ЗАГАДЕ- 
НОСТА НА ВОЗДУХОТ И МЕРЕЊА НА ИСПУШТЕНИТЕ ШТЕТНИ 

 МАТЕРИИ ВО ВОЗДУХОТ 
 

Член 1 
Организациите на здружен труд кои со посебен пропис се определени да вршат 

контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во 
воздухот, мораат да ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник. 

 
Член 2 

Организацијата на здружен труд која врши контрола на загаденоста на воздухот и 
мерења на испуштените штетни материи во воздухот, мора да има најмалку по еден од 
следните високообразовани кадри: 

� дипломиран фармацеут; 
� дипломиран хемичар; 
� дипломиран инженер-технолог; 
� лекар специјалист по хигиена. 

 
Член 3 

Организацијата на здружен труд која врши контрола на загаденоста на воздухот и 
мерења на испуштените штетни материи во воздухот мора да ја има најмалку следната 
опрема, уреди и инструменти: 

1. Опрема: 
� лабораториски работни маси; 
� лабораториски работни столови; 
� лабораториски ормани; 
� соодветна лабораториска стакларија; 
� соодветни лабораториски реагенси; и 
� филтер хартија. 
2. Уреди: 
� дигестор; 
� вакум; 
� вентилација; и 
� соодветна водоводна и електрична инсталација. 
3. Инструменти: 
� аналитичка вага; 
�поларограф; 
� седиментатор; 
� електроаспирациона пумпа; 
� спектрофотометар; 
� колориметар; 
� кулограф; 
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� фотометар; и 
� пехаметар (РН метар). 

 
Член 4 

Заради вршење на лабораториски испитувања организациите на здружен труд од член 1 
од овој правилник мораат да ги имаат следните простории: 

� просторија за прием и подготовка на примероци; 
� просторија за сместување на осетлива апаратура; 
� просторија за миење на лабораториски садови. 
Ѕидовите и подовите на просториите на организациите на здружен труд од претходниот 

став мораат да бидат со глатка површина која лесно се чисти и одржува, да има таков 
просторен распоред и можност за вентилација за да не би дошло до навлегување на други 
материи кои можат да имаат штетно влијание врз анализите. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

 
       Бр. 01-586/1                                                                          Републички секретар за 

19 февруари 1976 година                                                         здравство и социјална политика, 
          Скопје                                                                                Јездимир Богдански, с. р.  
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