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Поглавје 1

1   Вовед

Во човековата околина секојдневно се зголемува бројот на извори на 
електромагнетни полиња (ЕМП). Пропорционално со нивното зголемување расте 
и загриженоста во јавноста во однос на можните здравствени последици од 
изложеноста на електромагнетно поле.

Зачетокот на загриженоста за можните здравствени последици од изложеност на 
електромагнетно поле потекнува уште од периодот на втората светска војна кога 
војничкиот персонал бил изложен на полиња со релативно високи амплитуди кои 
потекнувале од високофреквенциски радарски системи и видео комуникација. Во 
понатамошниот период се појавуваат и други тврдења за негативните влијанија на 
високофреквенциски извори на електромагнетно зрачење, како што се радарските 
единици кои се користат од страна на полицијата, воените антенски системи, 
безжичните и мобилните телефони, микробрановите печки и останати уреди кои се 
користат во домовите. Во современото живеење, како последица од брзиот развој 
на технологијата изложеноста на човековата околина на електромагнетно зрачење 
секојдневно се зголемува, па во јавноста се почесто се поставуваат прашања за 
безбедноста на човекот при таква зголемена изложеност.

Во последните неколку декади се случува брз пораст на бројот и можностите на 
мобилните телекомуникациски уреди. Со појавата и развојот на нови генерации 
на мобилни мрежи кои користат фреквенции од радиофреквенцискиот (РФ) 
спектар, дискусијата за изложеноста на РФ електромагнетно зрачење и можните 
здравствени ризици станува сè поинтензивна. Во јавноста постои тензија која 
неретко резултира со протести како и со оштетување на комуникациските 
инфраструктурни објекти. Додека најголемиот број луѓе во светот користат мобилни 
телефони и безжични локални мрежи, во доцните 1990-ти години се одржуваа 
протести против овој вид комуникации, а особено против изградбата на базните 
станици за мобилна телефонија. Во денешно време таков вид на отпор е присутен 
во однос на воспоставувањето и изградбата на структурата на новата 5G генерација 
на мобилни мрежи.

Oваа научна студија има за цел да даде научно поткрепени одговори на најчесто 
поставуваните прашања во јавноста на темата изложеност на живите организми 
на електромагнетно зрачење, со посебен акцент на радиофреквенцискиот опсег, 
односно мобилните комуникациски системи. Во јавноста често се поставува 
прашањето дали новата технологија на мобилни мрежи, 5G, ќе ја зголеми 
изложеноста на РФ зрачење во непосредната околина на човекот. Од тие причини во 
оваа студија особено внимание е посветено на анализа и споредба на иззрачената 
и приемната моќност кај 5G технологијата со претходните технологии на мобилни 
комуникациски системи. Во продолжение е даден краток опис на содржината на 
посебните поглавја во оваа научна студија.

Започнувајќи со дефиниција на основните величини од областа на електромагнетното 
поле и зрачење, во второто поглавје од студијата објаснети се начините на 
интеракција на различните видови полиња од човековата околина со биолошките 
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ткива и системи. Во третото поглавје од оваа научна студија преку темелна анализа на 
клучните научни публикации е направен обид за изведување на научно поткрепени, 
објективни заклучоци за потенцијалните здравствени последици по човековото 
здравје што би можеле да потекнуваат од изложеност на нискофреквенциски 
и радиофреквенциски ЕМП, базирани на достапните научни факти од областа. 
Од множеството на технологии кои го користат радиофреквенцискиот спектар, 
акцентот е ставен на мобилните комуникациски технологии. Објаснети се научните 
поставки врз база на кои меѓународните експертски тела ги поставуваат граничните 
вредности на изложеност на РФ ЕМП и презентирани се во детали европските и 
меѓународните стандарди и препораки во однос на изложеноста на РФ ЕМП. 

Во четвртото поглавје e даден преглед на различните генерации мобилни мрежи – 
2G, 3G и 4G, од аспект на радио интерфејсот и дизајнот на физичкото ниво. Опишана е 
техничката спецификација на 5G технологијата и разликите со претходните генерации 
на мобилни комуникациски системи. Петтото поглавје од оваа студија се фокусира 
на барањата на стандардите дефинирани од меѓународните телекомуникациски 
организации 3GPP и ITU за изведбата на мобилните комуникациски системи, 
за генерациите од 2G до 5G. Дадени се насоки за операторите за поставување 
на мобилната инфраструктура на начин што ќе обезбеди квалитетен сигнал, 
односно квалитетни мобилни комуникациски услуги кон корисниците, а при 
димензионирањето се земени предвид граничните вредности на иззрачената 
моќност и изложеноста на РФ зрачење дефинирани согласно светските стандарди. 

Во шестото поглавје од студијата е даден приказ на развојот на постоечките мобилни 
комуникациски мрежи во Северна Македонија. Објаснета е улогата на Агенцијата за 
Електронски Комуникации - АЕК како регулаторно тело во делот на давање насоки 
на операторите при изградба на мрежите и мониторирање на нивното влијание 
врз околината. Детално е објаснета регулативната законска и подзаконска рамка, 
со толкување на специфични делови од Законот за електронски комуникации и 
подзаконските акти за изградба на мобилни мрежи. Во седмото поглавје е разработен 
просторниот аспект на поставување на новите инфраструктурни елементи од страна 
на мобилните оператори. Нагласена е важноста на просторното планирање, дизајн 
и конструкција за одржлив развој на мобилната инфраструктура. Презентирани 
се во детали резултатите од извршените мерења на изложеноста на РФ ЕМП на 
територијата на Скопје. Измерените вредности од 21.705 локации се споредени 
со граничните дозволени нивоа на изложеност. Во последното, осмо поглавје од 
студијата е даден осврт на аспектите на комуникација меѓу сите засегнати страни 
при изградбата на мобилни комуникациски системи, како повеќе етапен процес. 
Акцентот е ставен на клучните бариери при изведбата на нови мобилни мрежи како 
што е 5G технологијата, со предлог насоки за проактивна комуникација и мерки за 
претпазливост во однос на изложеноста на РФ електромагнетно зрачење. Дадени 
се препораки во однос на поставувањето на нова инфраструктура од мобилните 
оператори во човековата околина.
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Поглавје 2

2   Физички закони, извори и проценка на изложеноста на ЕМП

Човекот во своето секојдневие е изложен на електромагнетно поле од многубројни 
извори, на различни фреквенции. Почнувајќи од електромагнетните полиња 
(ЕМП) на ниски фреквенции кои потекнуваат од далекуводи, електрични апарати, 
машинерија итн., па сè до најшироко распространетите радиофреквенциски полиња 
чии извори се телекомуникациите, телевизиските мрежи, електричните уреди, 
медицинската опрема, и многу други уреди. Во оваа глава најпрво ќе бидат објаснети 
основните теоретски поставки во анализата на ЕМП и ќе биде даден преглед на 
главните извори на РФ ЕМП. Фокусот во оваа глава е ставен на механизмите на 
интеракција и методологијата за проценка на влијанието на РФ ЕМП врз човекот и 
човековата околина.

2.1   Теоретски основи на електромагнетиката

Електрично  поле  е  посебна  физичка  состојба на просторот во околината 
на електрични полнежи коешто се манифестира со појава на механичка сила 
која дејствува врз електричен полнеж внесен во полето. Карактеристиките на 
електричното поле се опишуваат со векторската величина вектор на јачина на 
електрично поле, E со единица мерка Волт/метар (V/m) и скаларната величина 
електричен потенцијал, φ, со единица мерка Волт (V). Магнетно поле, пак, е физичка 
состојба на просторот во околината на магнет или спроводник низ кој тече струја, а 
се манифестира преку: сила која дејствува на предмет од феромагнетен материјал 
или спроводник низ кој тече електрична струја внесен во полето и индуцирање 
на електромоторна сила во спроводна контура која се движи во полето. 
Карактеристиките на магнетното поле се опишуваат со векторските величини 
вектор на јачина на магнетно поле, H со единица мерка Ампер/метар (А/m) и вектор 
на магнетна индукција, B, чиј интензитет се мери во Тесли (Т).

Електричните и магнетните полиња може да се разгледуваат како посебни 
величини само во услови на статика, односно кога тие не се менуваат со текот на 
времето. Во случај кога овие величини се променливи по времето нивната анализа 
може да се врши само со примена на комплетното множество од Максвелови 
равенки. Според Максвеловата теорија на електромагнетно поле, електричното и 
магнетното поле се делови на електромагнетното поле како единствен физички 
феномен (Janev 2002; Sadiku 2014). Решението на Максвеловите равенки е бранова 
функција со која математички се опишува феноменот електромагнетен бран (ЕМБ), 
односно брзо-променливо електромагнетно поле кое се простира во вид на бран. 
Како погенерален пристап, само терминот електромагнетно поле ќе се користи 
во следните делови од студијата. Терминот електромагнетно зрачење пак, се 
однесува на процесот на генерирање на електромагнетните бранови, кој настанува 
при пропуштање на наизменична струја низ метален објект (антена). Основни 
карактеристики на ЕМБ се нивната фреквенција f, со единица мерка Херц (Hz) 
односно брановата должина λ сo eдиница мерка метар (m). Брановата должина е 
обратно пропорционална на фреквенцијата: λ=c/f, каде с е брзината на светлината. 
Kога векторот на јачина на електричното поле и векторот на јачина на магнетното 
поле лежат во рамнина нормална на правецот на простирање на бранот, се работи 
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Слика 2.1: Рамнински ЕМБ

Слика 2.2: Распределба на фреквенциските опсези од електромагнетниот спектар 

Комплетниот опсег на фреквенции (или бранови должини) на природните и 
антропогенетските ЕМП се нарекува електромагнетен „спектар“. Електромагнетниот 
спектар се протега од екстремно ниски фреквенции кои се присутни кај електричната 
мрежа во домаќинствата (50 – 60 Hz), преку радиофреквенциските електромагнетни 
бранови (103 – 1010 Hz), микробрановите (1010-1012 Hz), инфрацрвеното зрачење (1012-
1014 Hz), видливата светлина (1014 Hz), ултравиолетовото (УВ) зрачење (1015 Hz), па 
сè до рендгенските зраци и гама зраците (>1016 Нz). 

Распределбата на фреквенциите кај различните видови на ЕМП е дадена на Сл. 
2.2. Како што бранот пропагира низ просторот ја пренесува моќноста од изворот, 
која се мери во Вати (W), а еквивалентна е на Џули (J, единица мерка за енергија) 
во единица време. Електромагнетната енергија што ја носи секој од споменатите 
типови ЕМП од електромагнетниот спектар расте со пораст на фреквенцијата. 
На пример, енергијата која ја носи високоенергетски рендгенски зрак е неколку 
милијарди пати повисока од енергијата на електромагнетен бран со фреквенција 
од 1 GHz.

Херцовиот дипол е основна антенска структура што се користи при математичка 
анализа на електромагнетното зрачење. При проучувањето на РФ зрачењето, од 
особен интерес е поедноставената форма на изразите со кои е одредено полето на 
големи растојанија. Полињата од елементарен Херцов дипол на вакви растојанија 

за рамнински електромагнетен бран. На сл. 2.1 е прикажано простирањето на еден 
рамнински ЕМБ.
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Равенка 2.1:                                                        and

каде
• µ e магнетната пермеабилност на средината,
• I e означена јачината на струја низ Херцовиот дипол,
• l e неговата должина,
• r e растојанието од диполот до приемната точка,
• θ е аголот што го зафаќа векторот на положба на приемната точка со оската 

на диполот,
• β се нарекува фазна константа и изнесува 2π/λ.

Подрачјето во кое можат да се употребуваат овие изрази се нарекува „подрачје 
на зрачење“ или т.н. „далечна зона“. Може да се процени дека тоа се протега на 
растојанија поголеми од околу 15 бранови должини од диполот. Бранот создаден 
од Херцовиот дипол, освен сферичната фор¬ма, ги има истите својства како 
рамнинскиот бран. До овој заклучок се доаѓа со споредба на математичкиот облик 
на равенката 2.1 со обликот на електричното и магнетното поле на рамнински 
ЕМБ. Во случаите кога се од интерес подрачја со мали димензии во споредба 
со растојанието од диполот, може да се занемари закривеноста на бранот. Тоа 
практично значи дека полето што произлегува од РФ зрачењето може да се смета 
како рамнински бран.

Со цел да се карактеризираат радиофреквенциските бранови, освен електричното и 
магнетното поле често се користи и величината густина на моќност, S. Густината на 
моќност се дефинира како моќност на единица површина и вообичаено се изразува 
во Вати на сантиметар квадратен (W/cm2), но се користат и мили-Вати на сантиметар 
квадратен (mW/cm2) и микро-Вати на сантиметар квадратен (µW/cm2) (Janev 2006).

Густината на моќност на електромагнетниот бран најпрецизно се дефинира во 
точки кои се на доволно големо растојание од изворот на РФ зрачењето, односно 
се наоѓаат во т.н. далечна зона. Во таа зона врската помеѓу величините е добро 
позната, па доволно е да се измери или интензитетот на електричното или оној 
на магнетното поле, а густината на моќност се пресметува преку математичката 
релација

                                              Равенка 2.2:  

каде 
      • ε e диелектричната константа на медиумот,
      • E е јачина на електричното поле и
      • µ e магнетната пермеабилност на средината.

2.2   ЕМП во човековата околина

Живите организми секојдневно се изложени на електромагнетно поле од многубројни 
извори, на различни фреквенции. Изворите на овие полиња потекнуваат делумно 
од природните појави, а останатите се последица од технолошките активности на

се изразени на следниот начин:
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човекот. Во зависност од видот на полето, интензитетот и времетраењето на 
изложеност, постојат различни механизми на влијание на полето врз биолошките 
системи. Според нивното влијание врз биолошките ткива ЕМП присутни во 
човековата околина се делат на две основни групи:  јонизирачки и нејонизирачки. 
Во комплетниот електромагнетен спектар, само ЕМП со фреквенции над околу 1016 
Hz носат доволно количество електромагнетна енергија за да предизвикаат ефект 
на јонизација. Јонизирачкото зрачење е високофреквенциско електромагнетно 
зрачење кое носи доволно количество на енергија за да ги раскине молекуларните 
врски и да ги јонизира атомите во ткивата. Под дејство на јонизирачкото зрачење во 
јадрото на клетките се создаваат секундарни наелектризирани честички и слободни 
радикали кои предизвикуваат оштетување во нејзината ДНК. Примери за ваков вид 
зрачење се гама зраците, рендгенските зраци итн. (Kaplan 1960). Нејонизирачките 
електромагнетни полиња немаат доволно количество енергија за да ги јонизираат 
атомите. Оттука, механизмите на интеракција на нејонизирачките ЕМП со 
биолошките системи се суштински различни од оние на јонизирачкото зрачење. 
Примерите на нејонизирачки ЕМП вклучуваат статички полиња, ЕМП на екстремно 
ниски фреквенции (ЕНФ), ЕМП на т.н. „средна“ (анг. intermediate) фреквенција 
(СФ), РФ ЕМП, инфрацрвена радијација, видлива светлина и ултравиолетово 
(УВ) зрачење итн. Вештачки генерирани статички полиња главно се наоѓаат во 
работни средини, како што се скенери за МР. Во природата е постојано присутно 
нејонизирачкото нискофреквенциско магнетно поле (од 0.001 Hz до 5 Hz) кое 
потекнува од  електричните струи при движењето на стопено железо во земјиното 
јадро, а се нарекува геомагнетно поле. Интензитетот на магнетната индукција  на 
геомагнетното поле се движи помеѓу 25 и 65 μТ (IAGA 2010). Директните ефекти 
од ова поле генерално се безопасни по здравјето на човекот. Некои од живите 
организми го користат геомагнетното поле при своите животни процеси, како на 
пример некои видови преселни птици при навигација, некои видови на китови 
при миграциите итн. Друг природен феномен од овој тип е променливо магнетно 
поле со висок интензитет (густината на магнетната индукција може да достигне до 
0,5 µT) што се јавува поради сончеви бури. Исто така, во текот на денот, полека се 
менуваат магнетните полиња со интензитет на магнетната индукција од околу 30 
nT кои потекнуваат од сончевото влијание врз јонските струи во горниот слој на 
атмосферата (Polk 1995).

Вештачки генерираните електрични и магнетни полиња на екстремно ниски 
фреквенции во човековата околина потекнуваат главно од системите за пренос 
на електрична енергија (далекуводи итн.), електрични уреди во домаќинството и 
канцелариите како и некои видови на јавен превоз.  Во канцелариите, интензитетите 
на магнетните полиња на екстремно ниски фреквенции обично ги надминуваат 
оние во домовите, особено во близина на некои апарати како што се машините за 
копирање итн. Во индустриските региони, значително повисоките нивоа на магнетно 
поле се мерат во близина на погони за преработка на метали. Во оваа глава ќе биде 
даден осврт на механизмите и последиците од влијанието на магнетно поле на 
екстремно ниски фреквенции врз биолошките системи. 

Бројот на уреди коишто генерираат полиња со средна фреквенција (СФ) е сè уште 
релативно ограничен, но се зголемува во последниве години. Вообичаените извори 
на изложеност на средни фреквенции (СФ) во ЕУ вклучуваат индукциски шпорети, 
компактни флуоресцентни светилки, индуктивни системи за полнење електрични 
автомобили и безбедносни или уреди против кражба коишто работат на излезите 
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од продавниците, компјутерски и телевизиски екрани кои користат катодни 
цевки, како и некои радио предаватели. Ваквите полиња се генерираат и од некои 
индустриски апликации како што е заварувањето. Во повеќето случаи изложеноста 
е ограничена, но за радио предавателите и заварувањето, изложеноста може да 
биде над препорачаните граници, затоа треба да се преземат безбедносни мерки.

Некои медицински апликации доведуваат до изложување во овој опсег на 
фреквенции, како електрохирургијата кај која се користи електрична струја за 
сечење или отстранување на ткивата и магнетната резонанса (МР), техника која 
обезбедува трoдимензионални слики на внатрешните структури на телото.

Потенцијален извор во овој СФ опсег кој може да ја изложи пошироката јавност 
и професионалците на магнетни полиња повисоки од референтните нивоа се 
индукциски шпорети кои генерираат магнетни полиња во опсег помеѓу 20 kHz и 100 
kHz. Лицето лоцирано во близина на индукцискиот шпорет ќе биде изложено на 
залутано магнетно поле ако зоната за готвење не е целосно покриена со садот за 
готвење.

Во трудот (Gajšek et al. 2016) систематски се разгледува литературата за проценка на 
изложеноста направени во европските земји за изложеноста на пошироката јавност 
на нискофреквенциски електрични и магнетни полиња со различни фреквенции. 
Прегледот покажа дека просечните надворешни екстремно нискофреквенциски 
магнетни полиња во јавните области во урбани средини се движат помеѓу 0.05 и 0.2 µT 
во однос на интензитетот на магнетната индукција, но повисоки вредности (од редот 
на неколку µT) можат да се појават директно под високонапонските далекуводи, 
на ѕидовите на трансформаторите и на граничните огради на трафостаниците. Во 
внатрешна средина, високи вредности се измерени близу неколку домашни апарати 
(до опсегот на mТ), од кои некои се држат блиску до телото, на пример, фен за коса, 
електрични машини за бричење. Авторите заклучуваат дека нискофреквенциските 
нивоа на електричните и магнетните полиња на кои е изложена европската 
популација се, генерално, значително под границите на изложеност во Европа.

Од почетокот на 20-тиот век како последица на брзиот технолошки развој во 
човековата животна средина се случува екстремно брз пораст на бројот на вештачки 
(антропогенетски) извори на електромагнетно поле како што се мобилните 
комуникациски мрежи, други видови на безжични комуникациски системи како 
на пример безжичните локални мрежи – WLAN, телевизиска и радио дистрибуција, 
РФ комуникацијата на полицијата и противпожарната служба, електрични апарати, 
медицинска опрема и многу други секојдневни апарати. Бројот и видовите на уреди 
кои користат РФ ЕМП континуирано се зголемува и начините на нашата интеракција 
со уредите континуирано се менува.

Во електромагнетниот спектар овие ЕМП го зафаќаат опсегот од 3 kHz (3·103 Hz) 
дo 300 GHz (300·109 Hz). Гледано од аспект на бранови должини, типичен РФ бран 
со фреквенција од околу 100 МHz (100·106 Hz) има бранова должина од околу 3 
m. Главните извори на изложеност на општата популација и професионалната 
изложеност се оние коишто се наоѓаат релативно близу до човечкото тело. На 
пример, главниот извор на изложеност на човечкиот мозок се мобилните телефони 
бидејќи се користат на површината на увото. Друг сличен извор лоциран близу до 
увото се безжичните телефони (DECT). Во поново време се развиваат методи за 
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проценка на изложеноста на други делови од телото, освен увото и главата, што 
се должи на изворите на РФ ЕМП што се користат покрај целото тело како паметни 
телефони, таблети и лаптоп компјутери.

Во множеството на извори на РФ ЕМП најголем удел заземаат мобилните 
комуникациски системи. Поради тоа, во следната секција ќе биде даден преглед 
на различните генерации на мобилни комуникациски мрежи како и дефиниција на 
изложеноста на нивно влијание.

Во однос на просечната изложеност на РФ ЕМП на пошироката јавност во Европа, 
во различните студии нивоата на изложеност се дефинирани на различен начин и 
голем дел од пријавените мерења се со многу ниски вредности, понекогаш и под 
границите на детекција од страна на опремата за мерење. Од овие причини не е 
едноставно да се направи проценка на просечната изложеност.

Споредбената анализа (Gajšek et al. 2016) на резултатите од мерењата на 
интензитетот на РФ ЕМП во ЕУ покажува дека средната јачина на електричното 
поле е помеѓу 0.08 V/m и 1.8 V/m. Огромното мнозинство од измерените вредности 
на средната јачина на електричното поле е пониска од 1 V/m. Се проценува дека 
помалку од 1% од измерените вредности биле над 6 V/m и помалку од 0.1% од 
мерењата биле над 20 V/m. Во овие истражувања не се идентификувани нивоа на 
изложеност што ги надминуваат препораките на Европскиот совет. Во студијата 
е забележано дека изложеноста од радио и телевизиската дистрибуција е ниска, 
бидејќи овие предаватели обично се далеку од населените области и се просторно 
ретко распоредени. Од друга страна, придонесот во изложеноста на РФ ЕМП од 
безжичните телекомуникациски технологии постојано се зголемува и учествува со 
повеќе од 60% од вкупната изложеност.

2.2.1   Преглед на изворите на РФ ЕМП во човековата околина и 
резултати од мерењата на изложеноста со акцент на мобилните 
комуникациски системи

Првата генерација на мобилна комуникациска мрежа е 1G технологијата. Оваа 
ознака се однесува на безжичната телефонија, односно технологијата за аналогни 
телекомуникации која беше воведена во 1979 година, пред појавата на дигиталните 
телекомуникациски технологии (генерацијата 2G).

Во 90-тите години од минатиот век е воведена технологијата со ознака 2G која се 
користи за втората генерација на мобилни комуникациски мрежи – зачетокот на 
дигиталните телекомуникациски стандарди. Придобивките од новата технологија 
се во дигиталната енкрипција на сигналите, значително поголема ефикасност 
во искористување на фреквенцискиот опсег и податочните сервиси за мобилни 
телефони од типот на кратки текстуални пораки (short message service - SMS), како 
и мултимедијални пораки (Multimedia Message Service – MMS). Европската GSM 
(Global System for Mobile communications) технологија припаѓа на втората генерација 
мобилни мрежи. Во Америка пак, стандардите IS-54 и IS-136 припаѓаат на втората 
генерација системи за мобилна телефонија (2G), познати под името дигитални 
напредни системи за мобилна телефонија (Digital Advanced Mobile Phone System - 
AMPS) и стандардот IS-95 попознат како CDMA.
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Технологијата 3G (третата генерација на мобилни мрежи) се појавува кон крајот на 
минатиот век и нејзина главна карактеристика е брзината на пренос на дигитални 
податоци од најмалку 144 килобита во секунда (kbрs или kbit/s). Понатамошните 
понови варијанти на 3G технологијата, често нарекувани како 3.5G и 3.75G, веќе 
обезбедуваат широкопојасен мобилен проток на податоци со брзини од неколку 
мегабити во секунда (Mbрs или Mbit/s). Како резултат, оваа технологија освен за 
гласовни повици и размена на мултимедиски пораки за прв пат се применува и за 
пристап кон мобилен интернет, видео повици и мобилна телевизија.

Првиот стандард од четвртата генерација на мобилни телекомуникации (4G) е 
лансиран во Норвешка и Шведска во 2009 година, а се нарекува LTE (Long Term 
Evolution). Додека LTE технологијата постигнува максимална брзина од 32.5Mbit/s, 
според стандардите на ITU, 4G технологијата е проектирана да вклучува максимална 
брзина од 100 Mbit/s за конекции со „висока мобилност“ (на пример мобилен уред 
кој се користи во автомобил во движење) и максимална брзина од 1 гигабит во 
секунда (Gbps или Gbit/s) за конекции со „ниска мобилност“ (на пример мобилен 
уред кој се користи од страна на пешаци).

Десет години по воведувањето на 4G стандардите, започнува да се имплементира 
следната (петта) генерација на стандарди за мобилни телекомуникации, генерацијата 
5G. Оваа технологија не е предвидена директно да ги замени претходните – 
одреден временски период ќе коегзистира со 4G/LTE технологиите. Стандардите за 
5G ги дефинира конзорциумот 3rd Generation Partnership Project (3GPP) од каде се 
предвидени брзини на пренос на податоци меѓу 1 и 10 Gbit/s.

Паралелно со шесте генерации на мобилни мрежи, од 90-тите години на минатиот 
век функционираат и безжичните локални мрежи (WLAN). Мрежните протоколи за 
безжичните локални мрежи се базираат на фамилијата стандарди IEEE 802.11.

За да се пресмета и спореди приемната моќност (во просторот каде што 
секојдневно се движи човекот), треба да се анализираат и споредуваат вредностите 
на измерената амплитуда и средна вредност на електричното поле за различните 
генерации на мобилни мрежи (Imtiaz 2019). Во извештајот (ANACOM 2021) се 
прикажани резултатите од мерења извршени на улици во Португалија на растојание 
од 100m од 5G базна станица. Во резултатите може да се забележи следното: 
средната вредност на измереното електрично поле е неколку пати пониска во однос 
на другите технологии. Ова е очекувано бидејќи на оваа фреквенција има поголема 
апсорпција на електромагнетното зрачење од околните објекти. Дополнително, 
бројот на поврзани уреди на овие растојанија е помал во однос на вкупниот број 
уреди во просторот кој го опфаќа зрачењето на антената од каде следи дека, 
поради напредните протоколи на формирање на снопови1, другите зрачни снопови 
би добиле поголемо „внимание“. Овој заклучок се потврдува во истата публикација 
и кај мерењата извршени на 80m и 50m растојание, во случаи каде што базните 
станици припаѓаат на различни мобилни оператори. Истиот заклучок може да 
се донесе и со анализа на резултатите од мерења на повеќе локации во Велика 
Британија, изложени во (OFCOM 2020) – мерењата покажуваат нивоа многу пати 
пониски од дозволената граница и слични со оние измерени кај веќе постоечките 
1Анг. beamforming – техника за фокусирање на безжичните сигнали кон специфичен приемник, која 
резултира со побрз и подоверлив директен линк. Повеќе околу оваа техника е дадено во поглавјето 4 
од оваа монографија.
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мобилни технологии (како 3G и 4G).

Извршените мерења од Србија прикажани во публикацијата (Djuric et al. 2020) 
и од Република Северна Македонија (АЕК 2019) покажуваат дека изложеноста 
е повеќекратно помала од граничните дозволени вредности во стандардите и 
споредливо со зрачењето од веќе постоечките технологии.

За целите на оваа студија, извршена е проценка на изложеност на РФ ЕМП за 
постојните технологии во областа на Скопје и детални резултати се презентирани 
во поглавјето 7 - Важноста на управувањето со просторот во контекст на ЕМП. 
Направени се мерења на вкупно 21.705 локации од кои се добиваат резултати за 
просечната изложеност со вкупна вредност од само 0.2% од дозволените гранични 
вредности на изложеност. Најголем придонес во просечните вредности на ЕМП има 
опсегот на радио фреквенции (FM).

Секако, мерењето на 5G нивоата сѐ уште не ја даваат целосната слика поради 
помалиот број на поврзани уреди на 5G мрежата во споредба со останатите мрежи. 
Сепак, со зголемување на бројот на уреди не се очекуваат драстични промени во 
приемната моќност бидејќи иако би се зголемил протокот на податоци, зрачењето 
би се распределило по сите зрачни снопови со т.н. техники за паметно формирање 
на снопови. Ова е потврдено и во трудот (Colombi et al. 2020) каде се вршени 
мерења на електричното поле околу базните станици кои опслужуваат голем број на 
корисници и тоа на поголем простор. Во споменатиот труд е опфатена работата на 
25 масивни 5G базни станици во рок од 24 часа во урбани средини во Австралија со 
над 100.000 потенцијални корисници. Секоја базна станица го менува зрачењето во 
зависност од бројот на корисници и нивната местоположба во однос на станицата. 
Заклучокот од така измерените вредности е дека со зголемувањето на бројот на 
поврзани уреди, а со тоа и иззрачената моќност на базната станица, со користење 
на техниките за формирање на снопови се избегнува значително зголемување на 
зрачењето во еден сноп преку користење на 5G техниките на паметно формирање 
снопови.

2.3   Интеракција на ЕМП со биолошките ткива и системи. 
Методологија за проценка на влијанието од интеракцијата

Како што беше објаснето претходно, нејонизирачкото зрачење нема доволно 
количество на енергија за да ги јонизира атомите во ткивата. Оттука, механизмите 
на интеракција на нејонизирачкото зрачење со биолошките системи значително 
се разликува од таа со јонизирачко зрачење. Статичките и нискофреквенциските 
ЕМП (до 100 kHz) предизвикуваат индуцирани електрични полиња кои може да 
предизвикаат биолошки ефекти како што е стимулација на клетките. Во опсегот на 
РФ, апсорпцијата на енергија на ЕМП и последователното загревање на ткивата е 
главниот механизам за интеракција. Во понатамошните секции од оваа глава ќе се 
задржиме на механизмите на интеракција на ЕМП на екстремно ниски фреквенции 
(ЕНФ) и радиофреквенции (РФ) со биолошките ткива и системи.
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2.3.1   Механизми на интеракција на ЕНФ ЕМП со биолошките 
ткива и системи

Од особен интерес е врската помеѓу изложеноста на живите организми на 
електромагнетни полиња на ЕНФ и зголемениот ризик од негативни здравствени 
последици. Во услови на статика (кога тие не се менуваат со текот на времето), 
но и при многу ниски фреквенции, електричното и магнетното поле може да се 
разгледуваат како посебни делови од ЕМП. 

Ефектот на електричните полиња на ЕНФ (слични на статичките електрични полиња) 
врз ненаелектризирани објекти е прераспределба на електричните полнежи и нивно 
таложење на површината на објектот. Кога на тој начин ќе се наелектризираат 
човечкото тело или коса, тоа може да предизвика мала нелагодност кај погодените 
лица. Прераспределбата на полнежите исто така, може да доведе до непријатно 
периодично празнење (микро-електрошокови) на површината на телото или до 
заземјени предмети.
Магнетните полиња на ЕНФ кои потекнуваат од далекуводи, електрични 
апарати, машини, итн., предизвикуваат индуцирани електрични полиња и струи 
во биолошките ткива. Како резултат на тоа, при многу високи интензитети на 
полето може да се предизвика стимулација на нервите и мускулите и промени во 
ексцитабилноста на нервните клетки, вклучително и стимулација на периферните и 
централните нерви и индукција на фосфени на мрежницата (SCENIHR 2015; ICNIRP 
2010). Во понатамошниот текст ќе се задржиме во повеќе детали на влијанието на 
ЕНФ магнетно поле врз биолошките системи.

Како што беше наведено претходно, голем број извори на ЕНФ магнетно поле 
создадени од човекот се присутни во домовите, работните места, јавниот превоз, и 
други јавни места. Во овие извори спаѓаат: водовите за пренос на електрична енергија, 
далекуопсежните воени системи за комуникација и широка палета на уреди, алати 
и машини кои се користат во канцелариите и индустријата. На пример, од трифазен 
енергетски вод на 765kV кој пренесува струја со јачина од 2kА, интензитетот на 
магнетната индукција измерена на 1m над површината на земјата изнесува 33 μТ. 
За вод, пак, на 500kV кој пренесува струја со јачина од 1.5kА, измерената магнетна 
индукција изнесува 28 μТ (Kaune 1993; NRC 1997). Овие високонапонски енергетски 
водови завршуваат со трансформатори кои ја намалуваат амплитудата на напонот 
до вредности вообичаено помали од 35kV. Вообичаено енергијата понатаму се 
пренесува локално со водови кои се пократки од неколку km. На локации кои се 
блиску до крајните корисници, напонот повторно со трансформатори се намалува 
до вредности од 110 до 480 V, а се пренесува на кратки растојанија со т.н. секундарни 
водови. Поради ниските вредности на напоните и струите низ секундарните водови, 
интензитетот на магнетната индукција во просторот под нив е помал од 2 μТ.

Во домот човекот е изложен на ЕНФ магнетни полиња кои се генерирани од голем 
број електрични апарати за домаќинството. На слика 2.3 е прикажана магнетната 
индукција измерена во близина на неколку типови електрични шпорети што се 
користат во домаќинствата, како и 3 типови фенови за сушење коса. На слика 2.4 е 
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прикажана нумерички пресметана распределба на густината на струја индуцирана 
во моделирано човечко тело поставено под дејство на ЕНФ магнетно поле кое 
потекнува од некои видови електрично ќебе. 

Слика 2.3: Интензитетот на магнетната индукција измерена во близина на неколку типови електрични 
шпорети што се користат во домаќинствата и од 3 типови фенови за сушење коса 

Слика 2.4: Пресметана распределба на густината на струја индуцирана во модел на човечко тело под 
дејство на ЕНФ магнетно поле кое потекнува од некои видови електрично ќебе
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Во канцелариите типичните нивоа на нискофреквенциските магнетни полиња 
вообичаено ги надминуваат нивоата што се присутни во домот, а одредени уреди, 
како на пример фотокопирите, произведуваат интензитет на магнетната индукција 
од околу 1 μТ. Се разбира, со зголемување на растојанието на човекот од уредите, 
оваа вредност значително опаѓа. Во индустријата, позначителни високи нивоа 
на магнетното поле се измерени во близина на фабрики за преработка на метал 
(магнетната индукција може да достигне и до 70 mT, во близина на печките за 
топење). Уште еден значаен извор на ЕНФ магнетно поле во секојдневната околина 
на човекот е градскиот превоз на електричен погон. На пример, на местото каде 
што седи операторот на електричниот воз, но и во делот за патници се измерени 
нивоа од десетици μТ.

Магнетното поле на ЕНФ влијае врз живите организми преку два вида механизми: 
1. индуцирано електрично поле (во согласност со Фарадеевиот закон за 
електромагнетна индукција) и 2. директно влијание на магнетното поле врз 
магнетни честички, како што се на пример честичките на магнетитните кристали 
(Fe3O4) кои се присутни во склоп на одредени организми (Polk 1995).

2.3.1.1   Индуцирано електрично поле

Магнетното поле на ЕНФ во биолошките ткива индуцира електрични полиња (и струи) 
кои циркулираат по патеки во рамнина нормална на насоката на инциденција на 
полето. Циркулаторното електрично поле кое се индуцира во ткивата се зголемува 
пропорционално на фреквенцијата и површината на пресекот. Како резултат на 
тоа, интензитетот на индуцираните електрични полиња се зголемува од нула на 
внатрешниот дел од телото до својот максимум на површината на телото. Процесот 
може да се изрази со Фарадеевиот закон за електромагнетна индукција:

Равенка 2.3:

Равенка 2.4:

каде

      •                 е роторот на векторот на електричното поле и 

      •            е промената на инцидентната магнетна индукција во времето.

Од оваа равенка може да се добијат и индуцираните електрични струи користејќи 
го Омовиот закон:

каде

• J  е векторот на густина на индуцираните струи (со единица мерка Ампери на 
метар квадратен, A/m²), а

• σ е специфичната проводност на ткивото и се мери во Сименси врз метар 
(S/m).

Во конкретниот случај: за контура со радиус R во ткиво во присуство на временски 
променливо магнетно поле нормално на контурата, од Фарадеевиот закон може 
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Равенка 2.6:

Со користење на равенката (2.6) може да се пресмета амплитудата на магнетната 
индукција на ЕНФ магнетно поле за која би се очекувало да предизвика пречки во 
функцијата на одредени биолошки ткива, како на пример срцевото и мозочното 
ткиво. Густините на струи кои потекнуваат од електричната активност на мозокот и 
срцето кај човекот се проценети на минимална вредност од 1 mA и 10 mA, соодветно 
(Bernhardt 1979).

Појава на пречки во нормалното функционирање на овие органи би можело да 
се очекува при изложеност на магнетни полиња поради кои во овие ткива би се 
индуцирале струи со поголеми густини од споменатите типични вредности на 
ендогенетските струи:

• За мозочното ткиво: R =0.1 m и σ =0.1 S/m, густина на струја со амплитуда од 1 
mА/m², според равенката (2.6), ќе се индуцира поради присуство на магнетна 
индукција со амплитуда 0.5 mТ (на фреквенција 60 Hz);

• За срцевото ткиво: R =0.06 m и σ =0.2 S/m, густина на струја со амплитуда од 10 
mА/m², според равенката (2.6), ќе се индуцира поради присуство на магнетна 
индукција со амплитуда 4.4 mТ (на фреквенција 60 Hz).

Добиените вредности на амплитудата на магнетната индукција на ЕНФ магнетно 
поле од неколку mТ се присутни во близина на некои од постоечките индустриски 
машини и уреди. Може да се заклучи дека во овие случаи постои опасност работата 
на срцето и/или мозокот на луѓето кои се изложени на магнетното поле да биде 
нарушена поради индуцираните циркуларни струи. 

2.3.1.2   Здравствени ризици поврзани со магнетното поле на ЕНФ

Потенцијалната врска помеѓу изложеноста на магнетните полиња на ЕНФ и 
негативните последици за здравјето на луѓето секако е од интерес на човекот. Во 
овој контекст, изработени се бројни епидемиолошки студии во кои е анализирана 
човечката изложеност на работното место и дома. Во повеќето од споменатите 
студии, објавени се претпоставки и ставови во однос на потенцијално негативно 
влијание на континуираната изложеност на човекот на магнетно поле на ЕНФ врз 
неколку фактори како што се репродуктивното здравје на човекот, поврзаноста со 
малигнитет (рак) и други.

Во однос на репродуктивното здравје на луѓето публикувани се докази дека 
сезонските промени во развој на фетусот и честотата на абортуси во Спрингфилд, 
Орегон, се должат на магнетното поле на 60 Hz кое потекнува од еден вид електрични 

да се добие максималното индуцирано електрично поле кое е тангенцијално на 
контурата:

Равенка 2.5:

Ако магнетното поле е синусоидално со амплитуда на магнетната индукција 
B0, и фреквенција f, тогаш, користејќи ги изразите (2.4) и (2.5) може да се добие 
максималната вредност на густината на струја
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грејачи вградени во плафонот во домовите (NRC, 1993). Измерените вредности на 
амплитудата на магнетната индукција на споменатото поле изнесуваат околу 1 μТ. 
Постојат многу публикации во кои се прави корелација помеѓу машкото и женско 
репродуктивно здравје и изложеноста на ЕНФ магнетни полиња (Polk 1995).

Публикувана е поврзаност помеѓу појавата на леукемија кај децата (кај 376 од 
контролна група од 590 деца) кои живеат во близина на енергетски далекуводи, во 
Јоркшир, Англија (Myers et al. 1985; Ahlbom et al. 2000). Постојат и други публикации 
во кои е презентирана корелацијата помеѓу зачестената појава на малигни 
заболувања (особено кај деца) и изложеноста на нискофреквенциски магнетни 
полиња (Polk 1995).

Во 2001 година ЕНФ магнетните полиња беа оценети како можно канцерогени за 
луѓето (Група 2Б) од Меѓународната агенција за истражување на ракот (IARC). Во 
групата 2Б може да се класифицираат следните два типа на канцерогени фактори: 
фактори за кои има ограничени докази за канцерогеност кај луѓето и помалку од 
доволно докази за канцерогеност поради лабораториски експерименти извршени 
врз животни и фактори за кои нема соодветни докази за канцерогеност кај 
луѓе, но има доволно докази за канцерогеност како резултат на лабораториски 
експерименти извршени врз животни (IARC 2002).

Досегашните заклучоци подготвени од МАИР дека ЕНФ магнетните полиња се 
канцерогени сè уште важат. Ова е заклучено врз основа на студии кои покажуваат 
дека кај децата изложени на релативно силни магнетни полиња од далекуводи 
постои поголема веројатност да се развие леукемија. Овие резултати не се потврдени 
или објаснети со експерименти врз животни и клеточни култури. Во европските 
земји процентот на деца изложени на такви нивоа е помал од 1%.

2.3.1.3   Преземени чекори од страна на телата за 
стандардизација

Изложеноста на ЕНФ магнетно поле е регулирана во стандардите и препораките 
на меѓународните организации – Светската здравствена организација и 
Интернационалната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (WHO 2007; 
ICNIRP 2010). Препораките од ICNIRP за т.н. основни рестрикциони нивоа на 
изложеноста на луѓето на временски променливите електрични и магнетни полиња 
се презентирани во Табела 2.1 Основните рестрикциони нивоа кои се однесуваат на 
физички величини кои се тесно поврзани со штетните ефекти од изложувањето на 
ЕМП.

Карактеристика на 
изложеност

Опсег на фреквенција

Внатрешно електрично поле
[V/m]

Професионална 
изложеност

Изложеност на јавната 
популација

Ткиво на централен 
нервен систем (ЦНС) во 
главата

1 Hz–10 Hz 0.5/f 0.1/f

10 Hz–25 Hz 0.05 0.01

25 Hz–400 Hz 2 × 10-4f 4 × 10-4f

400 Hz–1000 0.8 4 × 10-4f

1000 Hz–3 kHz 0.8 0.4
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Табела 2.1: Основни рестрикциони нивоа кои се однесуваат на физички величини кои се тесно поврзани 
со штетните ефекти од изложувањето на ЕМП (ICNIRP 2010).

Сепак, повеќето основни рестрикциони нивоа се однесуваат на феномени во 
внатрешноста на биолошките системи и затоа не можат лесно да се измерат. Од овие 
причини, воведен е нов тип на гранични вредности наречени „референтни нивоа“. 
Вредностите на референтното ниво се изведени од основните рестрикциони нивоа 
за да се обезбеди нивна попрактична употреба. Референтните нивоа се изведуваат 
на таков начин што обезбедуваат еквивалентен степен на заштита како основните 
рестрикциони нивоа и може да се применуваат подеднакво со нив. Референтните 
нивоа дефинираат гранични вредности за електричните и магнетните полиња 
коишто не смеат да се надминат за време на континуирана изложеност на луѓе на 
ЕМП со ниски фреквенции.

2.3.2   Механизми на интеракција на РФ ЕМП со биолошките ткива 
и системи

Електромагнетното поле на радио фреквенции не носи доволно количество на 
енергија и нема способност да ги раскине молекуларните врски и да ги јонизира 
атомите во ткивата. Како резултат на тоа се генерира комплексна распределба на 
ЕМП во внатрешноста на биолошките ткива која зависи од неговите електромагнетни 
карактеристики, како и од геометријата и физичките карактеристики на биолошкиот 
систем.

РФ брановите имаат особина дел од својата електромагнетна енергија ефикасно 
да ја предаваат на молекулите на водата, со тоа предизвикувајќи загревање (т.н. 
термален ефект на РФ ЕМП). Главната компонента на РФ ЕМП која има влијание 
врз биолошките системи е електричното поле. Ткивата на биолошките системи 
се диелектрици во кои доминира водата и електролитите, а содржат и одреден 
број поларни молекули. Под дејство на инцидентниот РФ бран во внатрешноста 
на ткивото се генерираат т.н. индуцирани електрични полиња. Како што беше 
претходно објаснето, индуцираните електрични полиња може да влијаат на 
биолошките системи на начини кои се потенцијално релевантни за нивното здравје.

Индуцираното електрично поле делува со електрична сила врз поларните молекули 
на водата и врз слободните наелектризирани честички кои се движат (електроните 
и јоните). Во двата случаја дел од електромагнетната енергија се претвора во 
кинетичка енергија, при што поларните молекули ротираат и се насочуваат, а 
наелектризираните честички започнуваат да се движат во иста насока - насоката 
на полето и со тоа создаваат струјно поле. Во процесот на ротирање на поларните 
молекули и при движењето на наелектризираните честички, тие се судираат со 
останатите молекули и честички во својата околина, при што нивната кинетичка 
енергија се претвора во топлинска. Ова е основата на термалната интеракција на 
РФ ЕМП со биолошките системи.

Генерираната топлина може да влијае врз состојбата на биолошките системи на 
повеќе начини. На пример, ако индуцираното поле е со фреквенција пониска од 10 
MHz и носи доволно енергија, може да ги надмине нивоата на електричните сили 

Сите ткива на главата и 
телото

1 Hz–3 kHz 0.8 0.4

3 kHz–10 MHz 2.7 × 10-4f 1.35 × 10-4f
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кои се доволни за стимулација на нервите. При екстремно голем интензитет на РФ 
зрачењето би се генерирало огромно количество термална енергија која може да 
предизвика дури и смрт на изложениот организам. 

Освен кон термалното влијание на РФ зрачењето, во поново време истражувањата 
се насочени и кон “нетермалните ефекти“, односно можни ефекти од РФ ЕМП со 
низок интензитет (со вредности под референтните гранични нивоа) врз биолошките 
системи (Adey 1981; Bernhardt et al. 1997; Belpomme et al. 2018).

Еден феномен којшто е ретко регистриран е нетермалниот т.н. “звучен ефект“ на РФ 
ЕМП. Под одредени строго запазени услови од аспект на фреквенцијата, модулацијата 
и интензитетот на РФ бранот, човекот или животното можат да перцепираат одреден 
вид звучно зуење или тропкање. Научно прифатеното објаснување за потеклото на 
овој ефект е дека РФ бранот произведува термоеластичен притисок во главата кој 
се перцепира како звук од страна на аудиторниот апарат во увото. Овој ефект не е 
препознаен како ризик по здравјето на човекот и веројатноста условите под кои 
може да се појави да бидат задоволени во човековата секојдневна околина е доста 
мала. Не постојат докази дека овој ефект може да биде произведен во рамки на 
функционирањето на телекомуникациските оператори, како и операторите за ТВ 
дистрибуција. Поради тоа, овој феномен може да се прогласи за ирелевантен за 
безбедноста на јавната популација.

За категоријата на луѓе кои имаат вграден пејсмејкер или други видови 
биомедицински активни електрични импланти постои потенцијален ризик од некои 
видови на нетермално влијание на РФ ЕМП. Иако современите пејсмејкери имаат 
заштита од електромагнетна интерференција, нивните спроводници под одредени 
услови може да заземаат улога на приемни антени во однос на инцидентниот РФ 
бран – односно во нив да се индуцира електромоторна сила (ЕМС). Од овие причини 
меѓународните стандардизациони тела имаат објавено специфични препораки за 
користење на мобилните телефони од страна на лицата со вграден пејсмејкер – при 
користењето да се запазува минимално растојание од 15 cm (Cleveland and Ulcek 
1999).

2.3.3   Методологија за проценка на изложеноста на РФ ЕМП

Влијанието на електромагнетното поле на радио-фреквенции врз биолошките 
ткива е комплексен механизам кој зависи од многу параметри. Радио-брановите 
во слободен простор се карактеризираат со нивната фреквенција, f, интензитетот 
на електричното (Е, [V/m] и магнетното поле (Н [A/m]), насоката на простирање 
и поларизацијата. Сите механизми на влијание на РФ ЕМП во внатрешноста на 
биолошките ткива, дури и индуцираните струи поради променливото магнетно 
поле, може да се изразат преку електричното поле. Но, ткивата имаат несовршен 
геометриски облик и електрични карактеристики на нехомоген диелектрик со загуби 
(поради нивната специфична проводност); поради тоа процесот на формулација 
на брановите равенки не е едноставен. Нивото на изложеност е функција од 
моќноста што ја носи бранот и неговата фреквенција, како и од растојанието на 
објектот од изворот и времетраењето на изложеноста. Од аспект на потенцијален 
ризик по здравјето на биолошките системи потребно е да се анализира делот од 
електромагнетната енергија кој се апсорбира во нивните ткива.

За фреквенции пониски од околу 6 GHz, РФ ЕМП навлегуваат подлабоко во ткивата 
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(и оваа длабочина е предмет на пресметки). Овој процес се објаснува со величината 
специфична брзина на апсорпција (Specific Absorption Rate – SAR). SAR е една од 
најважните квантитативни мерки за влијанието на полето врз биолошките ткива. 
Таа се дефинира како извод на промената на енергијата dW, во елементарна маса 
dm, која се наоѓа во елементарен волумен dV, (со единица мерка m³), со дадена 
густина ρ (се мери во килограми врз метар кубен, kg/m³) (NCRPM 1981): 

Равенка 2.7:

Равенка 2.8:

Изразот 2.7 се користи за пресметување на стапката на апсорпција на моќност во 
целото тело на човекот (анг. whole-body SAR). Локалната стапка на апсорпција на 
моќност - локален SAR во екстремитетите е тесно поврзан со густината на струја 
која протекува низ нив. Неговата вредност е практично немерлива па затоа се 
изведува математички со користење на Поинтинговата теорема за синусоидално 
променливи ЕМП (Janev 2006). На тој начин од изразот (2.7) се добива релација за 
локалниот SAR во зависност од јачината на струја во екстремитетите, I, која се може 
да се измери релативно едноставно: 

каде
• Ei  е максималната вредност на внатрешното електрично поле во 

екстремитетите,
• J е густината на струја (A/m²) и
•  A е ефективнaта површина (m²).

SAR се изразува во единица мерка ват во килограм (W/kg) и претставува мерка за 
брзината со која електромагнетната енергија се претвора во термална енергија во 
ткивото. Оваа величина овозможува споредба на експериментално набљудуваните 
биолошки ефекти врз различни видови ткива под различни услови на изложеност 
на поле. Засега тоа е единствениот начин да се процени потенцијалниот ризик 
по човековото здравје при изложеност на РФ ЕМП преку расположливите 
експериментални податоци за животински ткива (Polk 1995). На Слика 2.5 се 
претставени резултати од нумерички пресметки за SAR во човечка глава кој 
потекнува од РФ ЕМП на фреквенција од 900 MHz.
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Слика 2.5: Симулирани вредности за SAR во човечка глава од РФ ЕМП на фреквенција од 900 MHz 

При одредувањето на граничните вредности на изложеност на РФ електромагнетно 
поле преку SAR се зема предвид способноста на телото да ја одведува топлината 
од ткивата кои апсорбираат енергија од мобилните телефони. Граничната вредност 
се поставува на ниво многу пониско од нивоата кои при истражувањата покажале 
влијание врз биолошките системи (Cleveland and Ulcek 1999) која е еднаква на 1.6 
W/kg (FCC 2020). Лимитот на Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко 
зрачење (ICNIRP), за вредноста на SAR во човековата глава што потекнува од 
користење на мобилен телефон изнесува 2 W/kg (ICNIRP 2020). За ориентација, 
вредност на SAR oд 4 W/kg предизвикува пораст на температурата кај човекот 
од нецел Целзиусов степен (Swerdlow et al. 2011). Мерењата извршени во рамки 
на научните студии покажуваат дека нивоата на РФ зрачењето во човековата 
околина се далеку пониски од оние со кои би се постигнало значително загревање 
и покачување на телесната температура (Mantiply et al. 1997).

Поради тоа што на многу високи фреквенции електромагнетното поле се апсорбира 
површински и длабочината станува ирелевантна, изложеноста вообичаено се 
опишува со помош на величината апсорбирана површинска густина на моќност, Sab 
(за фреквенции повисоки од 6 GHz).
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Поглавје 3

3   Здравствени ризици, гранични вредности и легислатива за 
изложеност на РФ ЕМП

Проценката на влијанието на електромагнетното поле врз биолошките системи е 
комплексен процес. Постои огромна база на објавени истражувачки трудови за 
можното влијание на ЕМП врз биолошките системи, со акцент на радиофреквенциските 
(РФ) ЕМП. Сепак, бројните истражувања кои се вршат на оваа тема не се насочени 
кон една заедничка теорија која треба да се утврди или негира и поради тоа 
резултатите од нив се дивергентни. Дополнително, често при истражувањата не 
се запазени истите услови на изложеност на експерименталните субјекти што 
доведува до спротивставени ставови и заклучоци на експертите од областа. Во 
ова поглавје од научната студија преку темелна анализа на највлијателните научни 
публикации ќе биде направен обид за изведување на научно поткрепени, објективни 
заклучоци за потенцијалните здравствени последици како резултат од изложеност 
на РФ ЕМП. Од множеството на технологии кои го користат радиофреквенцискиот 
спектар, акцентот ќе биде ставен на мобилните комуникациски технологии. Ќе 
бидат објаснети научните поставки врз база на кои меѓународните експертски 
тела ги поставуваат граничните вредности на изложеност на РФ ЕМП и ќе бидат 
презентирани во детали европските и меѓународните стандарди и препораки во 
однос на изложеноста на РФ ЕМП. 

3.1   Научни основи за поставување на граничните вредности за 
РФ ЕМП и преглед на меѓународните стандарди и препораки

Влијанието на надворешните фактори врз биолошките системи се регистрира со 
мерење на одредена промена во биолошкиот систем по неговата интеракција со 
надворешниот фактор. Сепак, регистрирањето на влијанието од одреден фактор не 
води задолжително до заклучокот дека појавата е опасна за биолошкиот систем. 
Овој заклучок може да се донесе само во случаите кога извршеното влијание 
се манифестира со регистрирано оштетување на здравствената состојба на 
индивидуата или на потомството на индивидуата.

Во научната јавност одамна се познати промените кои се регистрираат поради 
термалното влијание на РФ ЕМП врз биолошките системи. По надминување на 
одреден праг на интензитетот на РФ полето, во биолошките ткива започнува да 
се апсорбира термална енергија, а како последица доаѓа до брз локален пораст 
на кинетичката енергија и температурата. Минималната гранична вредност на 
густината на моќност на РФ ЕМП на која треба да биде изложено биолошкото ткиво 
за притоа да се регистрира негово загревање (но не и оштетување) се движи помеѓу 
10 и 100 W/m2, во зависност од условите под кои се изложува ткивото. Стапката 
на загревање зависи од повеќе фактори како на пример фреквенцијата на ЕМП, 
големината обликот и ориентацијата на изложениот објект, времетраењето на 
изложеност, условите во околината и ефикасноста за одведување на топлина на 
објектот. Еден од главните механизми за терморегулација на живите суштества е 
циркулацијата на крв. Различните органи на човекот имаат специфична способност 
за одведување на топлина поради тоа што низ нив има различен проток на крв. На 
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пример, кај човекот два органи се особено подложни на загревање под влијание 
на РФ ЕМП поради слабиот проток на крв во нив: човековите очи и тестиси. 
Лабораториските експерименти покажуваат дека изложувањето на зајаци на 
многу високо ниво на РФ зрачење (со густини на моќност од 1000 до 2000 W/m²) 
со времетраење од 30 до 60 минути може да предизвика катаракта. Треба да се 
напомене дека било кој друг начин на пренос на енергија со кој би се предизвикал 
споредлив локален пораст на термалната енергија во окото на зајакот би дал 
сличен резултат. Градиентите на температурата во ткивото, при изложеност на 
РФ електромагнетно поле фундаментално се разликуваат од градиентите кои се 
појавуваат при амбиентално загревање. Со екстремен пораст на интензитетот на 
РФ полето може да се совладаат терморегулационите механизми и тоа да доведе до 
оштетувања на ткивата па дури и до смрт на изложениот организам (ICNIRP 2020 b). 
Освен научните публикации во кои се анализира термалното влијание постои и база 
на истражувачки трудови од областа на влијанието на РФ полињата на нетермално 
ниво (Barnes 2006; Imtiaz 2019). Во моментов не постои научен консензус во однос 
на тоа дали овие влијанија би можеле да претставуваат опасност по здравјето на 
човекот, а особено во насока на долгорочна изложеност. Преглед и анализа на 
објавените трудови ќе биде даден во секцијата 3.2 од оваа глава.

Токму за да се исклучи можноста од постоење на било какви потенцијални 
здравствени ризици, меѓународните организации ги поставуваат граничните 
нивоа на изложеност на вредности кои се далеку пониски од минималните нивоа 
кои се потребни за појава на промени. Овој факт е докажан и во научните студии: 
нивоата на РФ зрачењето во човековата околина се далеку пониски од оние со кои 
би се постигнало значително загревање и покачување на телесната температура 
(Petersen and Testagrossa 1992; Mantiply et al. 1997). Во однос на изложеноста на 
значително повисоки нивоа на РФ ЕМП што се среќава кај одредени работни места 
(на пример во близина на извори на РФ зрачење со висока моќност) потребно е да 
се преземат одредени заштитни мерки од типот на рестрикции на времетраењето 
на изложеност на работниците итн. Освен нивото (интензитетот) на РФ ЕМП улога 
во квантитативната проценка на количината на електромагнетната енергија која би 
била апсорбирана од страна на биолошкиот систем има и фреквенцијата на бранот. 
Во далечната зона на изворот на РФ ЕМП (на пример на растојание од неколку 
бранови должини) стапката на апсорпција на електромагнетна енергија во телото 
на човекот (SAR) е најголема при фреквенција меѓу 80 и 100 МHz, во зависност од 
висината, волуменот и обликот на телото на објектот. Поради овој „резонантен“ 
феномен во стандардите за безбедност од РФ ЕМП во овој фреквенциски опсег 
се поставени најрестриктивни вредности за минималните нивоа на дозволена 
изложеност. При релативно ниски нивоа на изложеност на РФ зрачење, односно при 
интензитет на РФ ЕМП понизок од оној што би предизвикал значително и мерливо 
загревање на биолошките ткива, не постојат недвосмислени докази за постоење на 
штетни (нетермални) влијанија врз биолошките системи. Во продолжение ќе бидат 
изложени заклучоците од анализата на постоечките истражувања на влијанијата на 
РФ ЕМП врз човекот од страна на Светската здравствена организација (World Health 
Organization - WHO):

“Нема убедливи докази дека РФ полињата со интензитет помал од 
предвидениот во интернационалните стандарди предизвикуваат 
генетски оштетувања или пораст на веројатноста клетките да постанат 
малигни. Широкоопсежните истражувања не открија дека РФ полињата 
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влијаат на иницијација или развој на рак и нема конзистентни докази 
за влијание врз мозокот и нервниот систем, ниту врз слушниот апарат 
и репродуктивните органи.

Доказите укажуваат на тоа дека изложеноста на РФ полиња под 
максимално дозволениот интензитет не предизвикува акутни симптоми 
кај луѓето. Добро спроведените студии не пронајдоа поврзаност меѓу 
изложеност на РФ полиња и акутни когнитивни промени. Постојат 
докази дека изложеноста на РФ полиња може да влијае на ЕЕГ и други 
маркери на мозочната функција. Сепак, овие докази не се доследни 
во различни студии. Промените на мозочната функција објавени во 
студиите често се мали во споредба со нормалните физиолошки 
промени и не е јасно дали се тие симптом за влошена здравствена 
состојба.

Иако истражувањето на долгорочните ефекти од изложеноста на 
РФ полиња под нивото дозволено во стандардите е ограничено, 
во литературата не се изложени цврсти докази за влијание врз 
кардиоваскуларниот систем, репродуктивната функција или смртност 
од не-канцерогени причини. 

Епидемиолошките истражувања на ризикот од заболување од рак 
во зависност од изложеноста на РФ полиња на работното место и во 
домовите имаат значителни методолошки недостатоци, особено во 
делот на проценка на изложеноста. Од овие истражувања не може 
да се докаже истражуваната каузалност, но не може ни да се изведат 
заклучоци дека таа не постои.

Постои значителна база на епидемиолошки истражувања на ризиците 
од канцерогени болести како последица од користење на мобилен 
телефон. Иако неколку студии пронајдоа поврзаност, целокупните 
истражувања не докажуваат дека користењето на мобилни телефони 
предизвикува тумори во мозокот на човекот, ниту други видови рак. 
Треба да се напомене дека податоците кои се предмет на истражување 
во овие студии се ограничени на периоди на изложеност пократки од 
15 години.

Светската здравствена организација ќе продолжи да промовира и 
поддржува истражувања на потенцијални здравствени ефекти од 
користењето на мобилни телефони врз деца и возрасни” (Agnir 2012; 
WHO 2014).

3.2   Преглед на најважните научни истражувања за 
влијанијата од изложеност на РФ ЕМП со акцент на мобилните 
комуникациски системи

Во оваа секција од научната студија е дадена анализа на релевантни научни 
публикации од истражувањата на тема потенцијални здравствени последици по 
човековото здравје што би можеле да потекнуваат од изложеност на РФ ЕМП. 
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Особен интерес во јавноста побудуваат истражувањата на тема здравствени 
влијанија на зрачењето од мрежите на мобилните оператори врз човекот. Научните 
истражувања во оваа област започнуваат уште со појавата на GSM технологијата, а 
со почетокот на имплементација на 5G технологијата нивната актуелност се повеќе 
расте. Иако постои голема база на публикации во кои се изложени резултати од 
научните истражувања од оваа област, во јавноста постои консензус за потребата 
од повеќе систематски и сеопфатни студии со цел да се разбере влијанието на РФ 
ЕМП врз биолошките системи (Repacholi 1998). Широката палета на публикации од 
оваа област може да се подели на два главни дела – термални и нетермални ефекти 
од изложеноста на РФ ЕМП. Последица на термалните ефекти на РФ ЕМП е термичко 
загревање на биолошките ткива и зголемување на температурата како забележлив 
ефект. Сепак, од особен интерес за јавноста се потенцијалните заклучоци кои би 
можеле да се изведат од истражувањата на нетермалните ефекти на РФ ЕМП, 
вклучувајќи синусоидални (континуирани) и несинусоидални (пулсирачки) полиња.

Прегледот на студиите за влијанието на РФ ЕМП даден во оваа секција се однесува 
на ефектите врз телесните системи и процеси и специфични групи на болести. 
Опсегот на истражување што се разгледува вклучува експериментални студии 
врз клетки, животни и луѓе, проценувајќи ја корелацијата помеѓу изложеноста 
на РФ ЕМП и низа потенцијални негативни здравствени ефекти. Во оваа секција 
се анализирани истражувањата во областа на нервниот систем и когнитивноста, 
кардиоваскуларниот и ендокриниот систем, репродуктивниот систем и плодноста, 
ракот, итн. Во однос на скелетниот, мускулниот, респираторниот, дигестивниот и 
екскреторниот систем, нема доволно голема база на истражувачки трудови што би 
можеле да се земат предвид и затоа овие системи нема да бидат разгледани во овој 
дел.

3.2.1   Влијание врз нервниот систем и когнитивните функции

Во јавноста постои загриженост во однос на потенцијални негативни ефекти на 
зрачењето од мобилните телефони врз централниот нервен систем поради близината 
на овие уреди до главата на човекот. Во истражувањата на овие ефекти се земаат 
предвид пет главни аспекти: морфологијата на нервниот систем, функционалноста 
на мозокот, електрофизиологијата, однесувањето и развојот. Кај лабораториските 
испитувања на когнитивноста кај животните особено се води внимание да се 
избегне погрешно регистрирање на негативни ефекти кои потекнуваат од стресните 
услови при третманот на животните, а не од влијанието на РФ ЕМП кое се испитува.

Од ова поле на истражување се објавени множество трудови. Во дел од тие 
трудови се публикувани минорни транзиентни ефекти (и позитивни и негативни) 
врз енцефалограмскиот (ЕЕГ) наод, структурата на сонот и когнитивните процеси 
кај човечки субјекти како и одредени биохемиски промени во невротрансмитерите 
кај животни (D’Costa et al. 2003; Cook et al. 2002; Hossmann and Hermann 2003; Sien-
kiewicz et al. 2005). Некои од овие резултати не може да се добијат дури ни со 
повеќекратни повторни експериментални испитувања (Besset et al. 2005). Покажано 
е дека фреквенциските опсези на електроенцефалограмот од 8-13 и од 10-14 Hz 
претрпуваат промени под дејство на изложеност на РФ ЕМП со специфична брзина 
на апсорпција (SAR) помала од  2 W/kg, но не постојат докази дека овие промени се 
поврзани со негативни здравствени последици (Loughran et al. 2012).



35

Со оглед на фактот дека човековото уво е многу блиску до изворот на РФ зрачење 
(при телефонски разговори), некои студии се занимаваат со истражување на 
слушниот апарат под кумулативно влијание на РФ ЕМП. Во овие студии не е 
забележан никаков ефект врз аудиторниот апарат (Ozturan et al. 2002; Arai et al. 2003; 
Aran et al. 2004; Parazzini et al. 2005; Uloziene et al. 2005).

Направени се и повеќе испитувања на влијанието на РФ ЕМП врз мозочната бариера. 
Оваа бариера служи за изолација на централниот нервен систем од останатиот дел 
од организмот, за контрола на флуксот на молекули и заштита на мозокот (Purves et 
al. 2001). Во одредени научни трудови публикувани се промени во пермеабилноста 
на мозочната бариера при ниски нивоа на специфична брзина на апсорпција (SAR) 
(Salford et al. 2003; Ushiyama et al. 2007), додека во други публикации промени не се 
регистрирани (Finnie 2001), дури и со повторување на изложеноста во период од две 
години (Finnie et al. 2002).

Испитувана е корелацијата на развој на мултиплекс склероза кај стаорци и 
изложеноста на РФ ЕМП и не се пронајдени докази за тоа (Anane et al. 2003).

Морфолошки ефекти на нервниот систем не се регистрирани под прагот на термално 
влијание на РФ ЕМП (D’Andrea et al. 2003).

Со анализа на наведените и многу други научни истражувања не може да се донесе 
заклучок за постоење на било какви ефекти на РФ ЕМП врз нервниот систем и 
когницијата. Промените кои се регистрирани врз ЕЕГ и невротрансмитерите немаат 
влијание врз когнитивните процеси, однесувањето или способноста за паметење 
и не можат да бидат прогласени за опасност која може да предизвика патолошки 
последици  (Bromen 2007).

3.2.2   Влијание на репродуктивниот систем и плодноста

Базата на научни трудови кои се занимаваат со експериментално испитување на 
можните ефекти на РФ РМП врз човечката репродукција и развој на ембриони е 
мала. Поголемиот број истражувања од оваа група се фокусирани на хормоналниот 
систем и притоа не постојат докази дека изложеноста на РФ ЕМП врши какво било 
влијание врз него (ICNIRP 2020 b). 

Направени се епидемиолошки студии на тема негативни исходи од бременост 
под влијание на РФ ЕМП: спонтани абортуси, тежина на новороденчето и генетски 
аномалии. Некои од резултатите од студиите покажуваат дека тоа влијание е 
ограничено на луѓе кои се изложени на професионално ниво, додека останатите 
резултати не водат кон заеднички заклучок (Verschaeve and Maes 1998; Heynick and 
Merritt 2003; Feychting 2005). 

Бројни истражувања се направени за проценка на влијанието на РФ ЕМП врз развојот 
на цицачи, птици и други видови животни. Од нив може да се заклучи дека РФ ЕМП 
со интензитет под препорачаните гранични вредности не предизвикува негативно 
влијание врз развојот на овие животни (Heynick and Merritt 2003; ICNIRP 2004).

Екстензивни истражувања се направени во полето на фетални малформации и 
аномалии кај глувци за вредности на SAR до 4 W/kg, во кои не е идентификувано 
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² Интракранијални тумори - тумори лоцирани во главата.
³ Шванови клетки – клетки што излачуваат миелин со што се создава миелинската обвивка на нервот.
4 Вестибулокохлеарен нерв – нерв кој влегува во составот на осмиот кранијален нерв и има функција за 
одржување на рамнотежа.

влијание на РФ ЕМП врз ембрионите. На пример, (Sommer et al. 2009) испитувал 
група од 4 генерации на глувци при вредности на SAR до 2,34 W/kg, при што не се 
пронајдени негативни ефекти од РФ ЕМП врз ембрионите и фетусите.

3.2.3   Канцерогени ефекти

Истражувањата на корелацијата на појавата на канцерогените заболувања во 
однос на изложеноста на РФ ЕМП во главно се фокусирани на интракранијални² 
тумори. Ова се должи на фактот што преносот на електромагнетната енергија од 
мобилните телефони се врши кон човековиот череп. Во дел од истражувањата 
земена е предвид изложеноста на целото тело на човекот и испитувани се и други 
форми на канцерогени заболувања.

Од особен интерес на истражувачите поради нивната локација е типот на тумори 
кои се појавуваат на Швановите клетки³ кои го обвиткуваат вестибулокохлеарниот4 
нерв. Тие се бенигни тумори кои се развиваат многу бавно и се нарекуваат „акустични 
неуроми“. Истражувањата во Шведска покажале одредено релативно зголемување 
на ризикот за акустични неуроми (Hardell et al. 2006). Резултатите од данските и 
јапонските истражувања на ризикот од акустични неуроми (Christensen 2004; Take-
bayashi et al. 2006) не покажуваат никаква корелација меѓу релативниот ризик и 
користењето на мобилни телефони кај испитаниците. Во 2010 година од страна на 
Меѓународната агенција за истражување на рак (International Agency for Research on 
Cancer – IARC) започна да се спроведува студијата наречена „The large Interphone 
study“. Оваа студија не обезбеди докази за зголемен ризик за појава на тумори на 
мозок, акустични неуроми или тумори на подушните жлезди помеѓу регуларните 
корисници на мобилни телефони (IARC 2010, 2011b). Слични резултати се добиени и 
во истражувањето публикувано во (Röösli et al. 2019).

Во  2011 година од страна на Меѓународната агенција за истражување на рак (Inter-
national Agency for Research on Cancer – IARC) изложеноста на РФ електромагнетно 
зрачење беше класифицирана како потенцијален човечки карциноген од групата 
2Б. Заклучоците беа донесени врз база на наоди за зголемен ризик од појава на 
глиома – малиген тип на рак на мозокот асоциран со користењето на безжични 
телефони (IARC 2011а). Како што беше претходно објаснето, следните два типа 
на канцерогени фактори можат да се класифицираат во групата 2Б: 1. фактори 
за кои постојат ограничени докази за карциногеност кај луѓето и помалку од 
доволни докази за карциногеност како резултат на лабораториските експерименти 
кои се вршат врз животни и 2. фактори за кои не постојат адекватни докази за 
карциногеност кај луѓето но постојат доволни докази за карциногеност како 
резултат на лабораториските експерименти кои се вршат врз животни. Во некои 
случаи во групата 2Б може да се постават и појави за кои не постојат адекватни 
докази за карциногеност кај луѓето и постојат помалку од доволно докази за 
карциногеност како резултат на лабораториските експерименти кои се вршат врз 
животни, но се класифицираат исклучиво поради постоење на механистички или 
друг вид релевантни податоци. Во периодот што следеше беа објавени и други 
резултати кои укажуваат на одредена индиректна корелација помеѓу изложеноста 



37

на РФ поле и појавата на малигни заболувања (Duhaini 2016; Romanenko et al. 2017).

Постои значителна база на литература од областа на молекуларните процеси кои 
се особено релевантни за канцерогените заболувања. Во оваа област спаѓаат 
процесите на пролиферација на клетки, диференцијација, прото-онкогена експресија, 
генотоксикација, зголемен оксидативен стрес и прекини во ДНК нишките. Иако 
постојат тврдења за влијанија на РФ ЕМП врз некои од споменатите молекуларни 
процеси, не постојат научно поткрепени докази за тоа (Vijayalaxmi and Prihoda 2018). 

Неколку испитувања на влијанието на РФ ЕМП врз појавата на карциноми кај 
животни регистрираат позитивни ефекти, меѓутоа студиите имаат недостатоци 
во методологијата, а резултатите не се потврдени во последователни независни 
истражувања. Мнозинството од испитувањата покажуваат непостоење на 
карциногени ефекти во резултатите од голем број експерименти врз животни (IC-
NIRP 2020b).

Две понови екстензивни студии на карциногеното влијание на долгорочна 
изложеност на животните на РФ ЕМП асоцирани со мобилните телефони и базните 
станици за мобилна комуникација се направени во 2018 година во САД и Италија 
(NTP 2018a, 2018b; Falcioni et al. 2018). Иако обете студии користат голем број на 
животни, одлична лабораториска пракса и изложување на животните преку целиот 
нивен живот, тие исто така содржат недостатоци и значајни ограничувања кои 
влијаат на употребливоста на добиените резултати. Статистичките методи кои 
се применети во овие студии не можат да направат разлика помеѓу условите на 
третманот на животните – интерпретацијата на податоците е проблематична 
поради големите промени во телесната температура кај животните како последица 
на многу високите нивоа на РФ зрачење. Дополнително, не постои конзистентност 
помеѓу резултатите од двете споменати студии.

Од овие причини, со анализа на истражувањата за карциногеноста на изложеноста 
од РФ ЕМП ексклузивно (ICNIRP 2020a) или во контекст на други истражувања на 
карциногени фактори кај луѓето (HCN 2014, 2016), наодите не покажуваат дека РФ 
ЕМП се карциногени.

Дополнително, некои од другите промени кај биолошките ткива и системи кои се 
публикувани како резултат од истражувања на влијанието на РФ ЕМП вклучуваат: 
промени во хромозомите кај разни видови растителни и животински клетки; 
кинетички функционални и биохемиски промени во клетките како и пореметувања 
во развојот на ембрионите. Заедничка карактеристика на овие публикации е што 
од добиените резултати не може да се изведе дефинитивен издржан заклучок. 
Најчесто причините за тоа се превисоките нивоа на изложеност користени при 
истражувањата, како и мал репрезентативен примерок на испитани субјекти. Главна 
причина за недоверливоста на резултатите е фактот што научниците не успеваат со 
повторување на експериментите да ги репродуцираат експерименталните резултати 
публикувани во споменатите научни трудови.

Во неколкуте студии во кои се објавени ефекти на ниско (нетермално) ниво на 
изложеност (т.е. под референтните граници на изложеност), наодите генерално 
се неконзистентни едни со други, како и со поголемата база на докази кои не 
известуваат за ефекти на овие нивоа на изложеност (IEEE 2019). Заклучокот што 
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може да се изведе при анализата на базата на публикувани научни истражувања 
е дека иако не е исклучена одредена можност за постоење на нетермални 
влијанија, со анализа на досегашните истражувања не може да се тврди дека тие 
претставуваат опасност по здравјето на човекот (USGA 1994; Bromen 2007). Она за 
што се согласни научниците е дека е потребно понатамошно истражување со цел да 
се утврди законитоста на овие влијанија како и дали се тие потенцијално релевантни 
за здравјето на човекот. Светските стандардизациони тела континуирано ги следат 
најновите експериментални откритија со цел да ги утврдат поставените гранични 
вредности или да ги променат со цел заштита на јавното здравје.

Истражувањата кои беа изложени во оваа секција се однесуваат на зрачење од 
радиофреквенцискиот спектар - од 3 kHz дo 300 GHz. При експериментите како 
извори на зрачење се користени базни станици и мобилни телефони од генерациите 
на мобилни мрежи 2G, 3G и 4G. Воведувањето на нова технологија која ги користи 
постоечките радио фреквенции не ги менува карактеристиките на фреквенциите. Тоа 
значи дека заклучоците од анализата на публикациите кои опфаќаат фреквенции 
до 300 GHz остануваат да важат и во однос на новата технологија (5G), сè додека 
приемната електромагнетна енергија е во рамки на граничните вредности и 
референтните нивоа дефинирани во меѓународните стандарди (ICNIRP 2020).

3.3   Меѓународни стандарди и препораки за РФ ЕМП

Земјите во светот се придржуваат кон препораките на различни (национални и 
меѓународни) стандардизациони тела и организации и поради тоа применуваат 
различни гранични вредности на изложеност. На пример, во Русија и некои други 
источноевропски земји се на сила порестриктивни стандарди за изложеност од 
оние кои ги применуваат земјите во северна Америка и западна Европа.

Разликите се должат на двата различни пристапа при утврдување на граничните 
нивоа на изложеност:

• нивоа на изложеност при кои се верува дека нема да се појави никакво 
влијание врз биолошките системи и

• нивоа на изложеност за кои се верува дека нема да се појави негативно 
влијание врз биолошките системи.

Сепак, најголемиот број земји во светот при формулирање на легислативата од оваа 
област ја формулираат во консултација со меѓународните тела кои ја регулираат 
заштитата на луѓето и животната средина од изложеност на ЕМП.

Во последните неколку децении, неколку меѓународни тела и организации кои 
функционираат во светот поставуваат гранични (максимални) вредности на 
човековата изложеност на ЕМП, врз основа на современите научни сознанија. Во 
овој дел ги презентираме највлијателните научни и стандардизациони тела:

• Светска здравствена организација - СЗО (the World Health Organization - WHO),
• Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење - МКЗНЗ (The 

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP),
• Меѓународен комитет за електромагнетна безбедност при Институтот за 

електроинженери и електроника – ИЕИЕ (The Institute of Electrical and Electron-
ics Engineers – IEEE),
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• Европска комисија – ЕК; Научен комитет за нови и ново идентификувани 
здравствени ризици - НКНИЗР (Scientific Committee on Emerging and Newly 
Identified Health Risks - SCENIHR),

• Меѓународна унија за телекомуникации - МУТ (International Telecommunication 
Union - ITU).

Во 1996 година, Светската здравствена организација (СЗО) го воспостави 
Меѓународниот проект за ЕМП, чија задача беше да ги анализира научните 
публикации кои се занимаваат со ефектите на ЕМП врз биолошките системи, да 
открие недостатоци во човековото знаење во оваа област, да препорача насоки 
за понатамошни истражувања кои се неопходни за да се одговори на глобални 
прашања за безбедноста на користењето на РФ технологиите.

Во 1992 година, во Минхен, Германија, беше формирана Меѓународната комисија за 
заштита од нејонизирачко зрачење (The International Commission on Non-Ionizing Ra-
diation Protection ICNIRP). Оваа комисија ја продолжува работата на Меѓународниот 
комитет за нејонизирачко зрачење, кој потекнува од Меѓународната асоцијација за 
заштита од радијација (IRPA), која датира од 1973 година. Целта на ова меѓународно 
тело е да објави експертско мислење и упатства за ограничување на нивоата на ЕМП 
за заштита на луѓето и нивната околина од негативните ефекти на јонизирачкото 
зрачење. ICNIRP е непрофитна организација која се занимава со развој и анализа 
на научни истражувања со цел да обезбеди научно докажани докази врз основа на 
кои се дадени препораки за гранични вредности на изложеност на нејонизирачко 
зрачење. Препораките на ICNIRP се земаат предвид од Светската здравствена 
организација и Европската комисија.

Меѓународната унија за телекомуникации (ITU) е специјализирана агенција за 
информатички и комуникациски технологии во рамките на Обединетите нации. 
Основана е во 1865 година за олеснување на поврзаноста на меѓународно ниво 
меѓу комуникациските мрежи, алоцирање на спектарот на радиофреквенциите и 
сателитските орбити и развој на технички стандарди.

Во 2004 година во рамките на Европската комисија (ЕК) функционира Научниот 
комитет за новите и ново идентификуваните здравствени ризици (Scientif-
ic Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – SCENHIR), врз база 
на анализираните научни истражувања да даде стручна проценка и мислење за 
новите ризици по човековото здравје и околина, во кои спаѓа и изложеноста на РФ 
зрачење.

Уште едно светско тело за стандардизација во оваа област е Меѓународен комитет 
за електромагнетна безбедност при Институтот за електроинженери и електроника 
(International Committee for Electromagnetic Safety at the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers – IEEE). е најголемата техничка професионална организација 
во светот и е основана во 1884 година кога електричната енергија започна да има 
значително влијание врз светската економија. 

Во Табела 3.1 е дадена листа на веб-страниците на меѓународните организации 
изложени во овој дел каде што јавноста може да се информира за најновите 
препораки во врска со изложеноста на РФ ЕМП.
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Табела 3.1: Листа на меѓународни организации и нивните веб -страници, каде што може да се најдат 
дополнителни информации во врска со изложеноста на РФ ЕМП

Тело / организација за стандардизација Веб страница

WHO https://www.who.int

ICNIRP https://www.icnirp.org

IEEE https://www.ieee.org

ITU https://www.itu.int

EC https://ec.europa.eu

При подготовка на националното законодавство, повеќето земји во светот се 
придржуваат до Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (IC-
NIRP) или до Меѓународниот комитет за електромагнетна безбедност при Институтот 
за електроинженери и електроника (IEEE) за изложеност на РФ ЕМП. Поради тоа, 
во следните секции се презентирани граничните и референтните вредности на 
горенаведените тела за стандардизација. 

3.3.1   Начела и принципи за ограничување на изложеноста на РФ 
ЕМП

Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) своите 
препораки ги базира на темелна анализа на публикуваните научни истражувања од 
областа на влијанието на изложеноста на биолошките системи на РФ ЕМП. При тоа 
се издвојуваат оние влијанија кои се покажале како штетни по човековото здравје5 и 
постојат научни докази за тие влијанија. За секое од селектираните штетни влијанија 
ICNIRP идентификува т.н. „праг на штетно влијание“, односно најниското ниво на 
изложеност кое го предизвикало штетниот ефект. Споменатите прагови на штетно 
влијание се строго одредени и ги опфаќаат поголемиот број од можните ситуации 
на изложеност. Граничните вредности кои ICNIRP ги препорачува за рестрикција на 
изложеноста на РФ ЕМП се изведуваат од праговите на штетно влијание со примена 
на редукциони фактори (фактори за снижување). Редукционите фактори ја земаат 
предвид биолошката разноликост на популацијата, како на пример возраста и 
полот, фактори од животната средина како на пример температурата, влажноста 
на воздухот итн., како и некои непрецизности во медицинската проценка на 
негативниот ефект. Така добиените гранични вредности се нарекуваат „основни 
рестрикциони нивоа“. Тие се однесуваат на физичките величини кои се тесно 
поврзани со штетните ефекти од РФ ЕМП. Некои од овие вредности се однесуваат 
на појави во внатрешноста на биолошките системи и поради тоа не може лесно 
да се измерат. Од тие причини, воведени се нови типови на гранични вредности 
кои се нарекуваат „референтни нивоа“. Како што беше дискутирано претходно, 
референтните нивоа се изведуваат од основните рестрикциони вредности со цел 
да се обезбеди нивна попрактична употреба.

Референтните нивоа се изведени на тој начин да обезбедат еквивалентен степен 
на заштита како и основните рестрикциони вредности и може да се применуваат 

5 ICNIRP ја користи дефиницијата на СЗО за поимот здравје: „здравје е состојба на комплетна физичка, 
психичка и социјална добросостојба, а не едноставно отсуство на болест.“
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рамноправно со нив, односно за проверка дали степенот на изложеност е во 
согласност со препораките (дали е со пониска вредност од референтните нивоа). 
Постојат и други фактори кои може да влијаат на адекватноста на еквивалентирање 
на основните рестрикциони нивоа со референтните нивоа. Меѓу нив се фреквенцијата 
на РФ ЕМП, физичките димензии на изворот на поле, растојанието на изворот од 
точката на мерење, варијацијата на нивоата на полето во просторот што би го 
зафаќало човековото тело итн. Земајќи ги предвид овие фактори на несигурност, 
препораките се базираат на поконзервативните гранични вредности од блиската 
зона на зрачење на изворот на РФ бранот (ICNIRP 2020 b).

3.3.2   Основни рестрикциони нивоа и референтни нивоа 
препорачани од ICNIRP и IEEE

Во Табела 3.2 се прикажани основните рестрикциони нивоа препорачани од страна 
на ICNIRP од аспект на специфичната брзина на апсорпција – SAR при професионална 
и општа изложеност на јавната популација на РФ ЕМП со фреквенции од 100 
kHz – 300 GHz (ICNIRP 2020b). Меѓународно прифатените основни рестрикциони 
критериуми на изложеност на РФ ЕМП дефинираат ограничувања за максималната 
дозволена изложеност (МДИ) кои се однесуваат на изложеност усреднета во 
временски период. Ова значи дека е дозволено да се надмине МДИ во краток 
временски период, но усреднетата изложеност да се задржи под граничното ниво. 
На пример, во табелата 3.2 може да се види дека за фреквенција помеѓу 100 kHz и 
6 GHz препорачаното максимално ниво на SAR е 0.4 W/kg со временски период на 
усреднување од 6 минути, за професионална/контролирана изложеност. Локалната 
брзина на апсорпција на моќност се однесува на 10 g кубна маса. Може да се 
забележи дека за фреквенции повисоки од 6 GHz освен SAR, во последната колона 
од табелата се дадени вредности за МДИ од аспект на локалната апсорбирана 
густина на моќност, Sab. Дадените вредности за Sab се однесуваат на квадратна 
телесна површина од 4 cm².

Изложеност Фреквенциски 
опсег

Просечен SAR 
(W kg-1) за 

целото тело

Локален SAR 
(Wkg-1) - глава 

и торзо

Локален 
SAR (W kg-1) - 
екстремитети

Локална
Sab  (W m-2)

Професионална

100 kHz – 6 
GHz 0.4 10 20 ––

6 – 300 GHz 0.4 –– –– 100

Јавна 
популација

100 kHz – 6 
GHz 0.08 2 4 ––

6 – 300 GHz 0.08 –– –– 20

Табела 3.2: Основни рестрикциони вредности за SAR и Sab (ICNIRP 2020 b).

Во Табелата 3.3 се прикажани основните рестрикциони нивоа за SAR и локалната 
апсорбирана густина на моќност, Sab, за професионална/контролирана и општа/ 
неконтролирана изложеност на јавната популација на РФ ЕМП со фреквенции од 
100 kHz – 6 GHz, опфатени во тековниот IEEE стандард (IEEE 2019).
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Изложеност Фреквенциски 
опсег

Просечен SAR 
(W kg-1) за 

целото тело

Локален SAR 
(Wkg-1) - глава 

и торзо

Локален 
SAR (W kg-1) - 
екстремитети

Локална
Sab  (W m-2)

Професионална

100 kHz – 6 
GHz 0.4 10 20 ––

6 – 300 GHz –– –– –– 100

Јавна 
популација

100 kHz – 6 
GHz 0.08 2 4 ––

6 – 300 GHz –– –– –– 20

Табела 3.3: Основни рестрикциони вредности за SAR од тековниот IEEE стандард (IEEE 2019).

Концептот на усреднување во време може да се објасни на следниот начин: сумата 
од производите од реалните нивоа на изложеност помножени со реалните времиња 
на изложеност не смее да биде поголема од дозволената (гранична) усреднета 
изложеност помножена со назначеното време на усреднување. Овој концепт може 
да се илустрира со следниот пример за изложеност на РФ ЕМП на работното место: 
за фреквенција помеѓу 100 kHz и 6 GHz, изложеност со вредност за SAR од 0.8 W/
kg би била дозволена за време од 3 минути во било кој 6 минутен период, доколку 
останатите 3 минути од тој период изложеноста е близу до 0. 

Математички оваа ситуација може да се изрази како: 0.8 W/kg .3 минути+0 W/kg .3 
минути= 0.4 W/kg .6 минути. 

Изложената ситуација не е единствената која може да се еквивалентира со 6 
минутно усреднување, постојат и неколку други комбинации од изложеност и 
временски интервали. Многу е важно да се нагласи дека временското усреднување 
е потребно само во ситуации кога е можно привремено изложување на нивоа на 
густина на моќност и/или амплитуди на електричното и магнетно поле повисоки 
од препорачаните. Тоа може да се случи исклучиво во работната околина каде 
изложеноста може да се мери и контролира. За резиденцијалните области каде 
што се движи населението, нема услови да се контролира времетраењето на 
изложеноста на луѓето на РФ ЕМП. Во тие ситуации нивоата на МДИ се однесуваат 
на континуирана изложеност, односно, ако граничните нивоа не се надминат, 
дозволеното времетраење на изложеност е неограничено.

Во табелата 3.4 и 3.5 се прикажани референтните нивоа препорачани од ICNIRP од 
аспект на ефективни вредности на векторот на јачина на електричното и магнетното 
поле и приемната густина на моќност, усреднети на временски период од 6 и 30 
минути соодветно (ICNIRP 2020 b). Густината на моќност се пресметува за рамнински 
електромагнетен бран, a со ознаката f се подразбира фреквенција изразена во MHz. 
Вредностите од табелата 3.4 претставуваат рестрикциони нивоа кои се однесуваат 
на помали региони од човековото тело. Во табелата 3.5 се претставени референтни 
нивоа кои се однесуваат на основни рестрикциони критериуми за целото тело.
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Табела 3.5: Референтни нивоа препорачани од ICNIRP кои се однесуваат на помали региони од 
човековото тело (ICNIRP 2020 b)

Изложеност Фреквенциски 
опсег (MHz)

Јачина на 
електрично поле;

 E [V/m]

Јачина на 
магнетно поле; 

 H [A/m]

Густина на 
моќност; 
 S [A/m]

Професионална

0.1 – 30 MHz 660 / f0.7 4.9 / f ––

30 – 400 MHz 61 0.16 10

400 – 2000 MHz 3 f0.5 0.008 f0.5 f/ 40

2 – 300 GHz –– –– 50

Јавна популација

0.1 – 30 MHz 300 / f0.7 2.2 / f ––

30 – 400 MHz 27.7 0.073 2

400 – 2000 MHz 1.375 f0.5 0.0037 f0.5 f / 200

2 – 300 GHz –– –– 10

Во Taбелата 3.6 и Табелата 3.7 се прикажани референтните нивоа препорачани од IЕЕЕ 
од аспект на ефективни вредности на електричното и магнетното поле и приемната 
густина на моќност6, усреднети на временски период од 6 и 30 минути соодветно 
(IEEE 2019). Густината на моќност се пресметува за рамнински електромагнетен 
бран, a со ознаката f се подразбира фреквенција изразена во MHz. Вредностите од 
табелата 3.6 претставуваат локални гранични нивоа кои се однесуваат на помали 
региони од човековото тело. Во табелата 3.7 се претставени референтни нивоа кои 
се однесуваат на основни рестрикциони критериуми за целото тело.

6 SE и SH се густини на моќност за рамнински бран базирани на интензитетот на електричното односно 
магнетното поле

Табела 3.4: ICNIRP Референтни нивоа кои се однесуваат на помали региони на
изложеност (ICNIRP 2020 b)

Изложеност Фреквенциски 
опсег

Јачина на 
електрично поле;

 E [V/m]

Јачина на 
магнетно поле; 

 H [A/m]

Густина на 
моќност; 
 S [A/m]

Професионална

0.1 – 30 MHz 1504 / f0.7 10.8 / f ––

30 – 400 MHz 139 0.36 50

400 – 2000 MHz 10.58 f0.43 0.0274  f0.43 0.29 f0.86

2 – 6 GHz –– –– 200

6 – 300 GHz –– –– 275 / f0.177

300 GHz –– –– 100

Јавна популација

0.1 – 30 MHz 671 /f0.7 49 / f ––

30 – 400 MHz 62 0.163 10

400 – 2000 MHz 4.72  f0.43 0.0123  f0.43 0.058 f0.86

2 – 6 GHz –– –– 40

6 – 300 GHz –– –– 55 / f0.177

300 GHz –– –– 20
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Изложеност Фреквенциски 
опсег (MHz)

Јачина на 
електрично 

поле;  E [V/m]

Јачина на 
магнетно поле;  

H [A/m]

Густина на моќност  S [A/m²]

SE SH

Професионална

0.1 – 1.34 4119 36.4 / f 45000 500000 / f2

1.34 – 30 4119 / f 36.4 / f 45000 / f2 500000 / f2

30 – 100 137.3 36.4 / f 50 500000 / f2

100 – 400 47.3 f0.232 0.125 f0.232 5.93 f0.463

400 – 2000 –– –– 5.93 f0.463

2000 – 6000 –– –– 200

Јавна 
популација

0.1 – 1.34 1373 36.4 / f 5000 500000 / f2

1.34 – 30 1842 / f 36.4 / f 9000 / f2 500000 / f2

30 – 100 61.4 353 / f1.668 10 47000000 / f3.336

100 – 400 21.2 f0.232 0.0562 f0.232 1.19 f0.463

400 – 2000 –– –– 1.19 f0.463

2000 – 6000 –– –– 40

Table 3.6: Референтни нивоа кои се однесуваат на помали региони од човековото тело (локални) од 
тековниот стандард на (IEEE 2019)

Табела 3.7: Референтни нивоа за изложеност на целото тело, од тековниот стандард на (IEEE 2019)

Изложеност Фреквенциски 
опсег (MHz)

Јачина на 
електрично 

поле;  E [V/m]

Јачина на 
магнетно поле;  

H [A/m]

Густина на моќност  S [A/m]

SE SE

Професионална

0.1 – 1.34 1842 16.3 / f 9000 100000 / f2

1.34 – 30 1842 / f 16.3 / f 9000 / f2 100000 / f2

30 – 100 61.4 16.3 / f 10 100000 / f2

100 – 400 61.4 0.163 10
400 – 2000 –– –– f / 40

2000 – 300000 –– –– 50

Јавна 
популација

0.1 – 1.34 614 16.3 / f 1000 100000 / f2

1.34 – 30 823.8 /f 16.3 / f 1800 / f2 100000 / f2

30 – 100 27.5 158.3 / f1.668 2 9400000 f3.336

100 – 400 27.5 0.0729 2
400 – 2000 –– –– f/ 200

2000 – 300000 –– –– 10

3.4   Европски препораки 1999/519/EC

Во ЕУ не постои задолжително законодавство во врска со изложеноста на јавноста 
на ЕМП. Затоа секоја земја - членка има дискреционо право слободно да ја регулира 
изложеноста на општата популација на ЕМП со националното законодавство. 
Меѓутоа, во 1999 година беа објавени препораките во врска со изложеноста на 
јавноста на ЕМП: 1999/519/EC: Препорака на Советот од 12 јули 1999 година за 
ограничување на изложеноста на пошироката јавност на ЕМП (0 Hz до 300 GHz) (EC 
1999). Намерата на препораката од 1999/519/EC е да се воспостави необврзувачка 
регулаторна рамка за националните политики во врска со изложеноста на општата 
јавност на ЕМ за да се постигне висока заштита на сите граѓани на ЕУ во сите земји 
на ЕУ и обезбедува минимална заштита на целата ЕУ граѓани: „Особено е важно 
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да се заштитат членовите на пошироката јавност во Заедницата од воспоставените 
негативни здравствени ефекти што можат да резултираат како последица на 
изложеност на електромагнетни полиња“ (препорака 1999/519/EC, 4. вовед). 
Меѓутоа, секоја земја - членка може да обезбеди повисоко ниво на заштита од она 
што е утврдено во препораката 1999/519/EC (препорака 1999/519/EC, 15. вовед). 
Ова заедно со фактот дека препораката од 1999/519/EC е необврзувачка, доведе до 
значителни разлики помеѓу законодавството во различни земји на ЕУ.

1999/519/EC препораката се базира на упатствата на Меѓународната комисија 
за заштита од нејонизирачка радијација (ICNIRP) од 1998 година (ICNIRP 1998). 
Упатствата на ICNIRP од 1998 година сега се застарени, бидејќи се надминати со 
ажурирани упатства што опфаќаат изложеност на ЕМП со ниска фреквенција (ICNIRP 
2010) и РФ (ICNIRP 2020). Меѓутоа, препораката од 1999/519/EC сè уште обезбедува 
соодветни нивоа на заштита за јавноста, бидејќи граничните вредности за ниска 
фреквенција изложеност на ЕМП во 1998 упатствата на ICNIRP и препораката 
1999/519/EC се пониски од оние во препораката на ICNIRP 2010 и за изложеност на 
РФ граничните вредности во 1998 ICNIRP упатствата и 1999/519/EC препораките се 
многу слични со оние во упатствата од 2020 ICNIRP.

И упатствата на ICNIRP и препораката 1999/519/EC се базирани на научно докажани 
биолошки ефекти, главно индуцирани струи за нискофреквенциски полиња и 
апсорпција на енергија за РФ ЕМП. Важно е да се напомене дека голем безбедносен 
фактор од 50 е вграден во основните ограничувања на препораката 1999/519/EC. 
Овој голем безбедносен фактор ги опфаќа сите категории или групи на општата 
јавност како деца, стари лица или луѓе со различни болести, како и можни варијации 
помеѓу индивидуалната подложност на некои луѓе на ризици што произлегуваат 
од ЕМП. Препораката од 1999/519/EC дефинира два типа на гранични вредности, 
едната се нарекува основни ограничувања, а другата се нарекува референтни нивоа.

Во препораките на ЕУ, основните ограничувања се дефинирани за внатрешна густина 
на струја [mA/m²] за изложеност на ЕМП со ниска фреквенција и за специфична 
стапка на апсорпција - SAR [W/kg] и густина на моќност на рамнински бранови 
S [W/m²] за изложеност на РФ, исто како и во 1998 година упатствата на ICNIRP. 
Меѓутоа, упатствата на ICNIRP од 2010 година за изложеност со ниска фреквенција 
ги дефинираат основните ограничувања за јачината на внатрешното електрично 
поле (E in situ) [V/m] наместо густината на струјата. Количините ограничени со 
основните ограничувања се директно поврзани со биолошките ефекти - стимулација 
на мускулното и нервното ткиво поради индуцирана струја и зголемување на 
температурата на ткивото поради апсорпција на енергија. Ако изложеноста е под 
основните ограничувачки вредности, нема познати штетни ефекти за изложените 
луѓе. За жал, овие количини не е лесно да се одредат, бидејќи се дефинирани во 
човечкото тело. Затоа, вториот тип на гранични вредности, наречени референтни 
нивоа, се дефинираат за количини надвор од човечкото тело што можат директно 
да се измерат, како надворешно електрично поле или надворешно магнетно поле и 
густина на моќност на рамнински бранови.

Основната идеја со два типа на гранични вредности е дека имате две можности 
да ја покажете усогласеноста, со корист што демонстрирањето на усогласеноста 
со користење на референтни нивоа обично е многу поедноставно отколку со 
основните ограничувања. Меѓутоа, граничните вредности на референтното ниво се 



46

Фреквенциски 
опсег 

Магнетна 
индукција

B [mT]

Густина на 
струја Ј
[mA/m²]

Просечен 
САР на 

целото тело
[W/kg]

Локален 
SAR глава и 

торзо
[W/kg]

Локални SAR 
екстремитети 

[W/kg]

Густина на 
моќност S

[W/m²]

0 Hz 40

>0 – 1 Hz 8

1 – 4 Hz 8/f

4 – 1000 Hz 2

1000 Hz – 
100 KHz f / 500

100 kHz – 10 
MHz f / 500 0.08 2 4

10 MHz – 10 
GHz 0.08 2 4

10 – 300 GHz 10

конзервативни, тие се дефинирани за најлошото сценарио за изложеност. Ова значи 
дека усогласеноста со референтните нивоа гарантира усогласеност со основните 
ограничувања, меѓутоа, ако изложеноста не е во согласност со референтните нивоа, 
сепак може да биде усогласена со основните ограничувања, но оваа усогласеност 
мора директно да се докаже на основните ограничувачки вредности. Еден пример 
за таква ситуација е усогласеноста со мобилниот телефон. Вредностите на 
електричното поле близу до мобилниот телефон може да ги надминат референтните 
нивоа, така што мерењата на вредноста на SAR на човечки фантом се користат за 
да се покаже усогласеноста со основните ограничувања како што е дефинирано во 
стандардите.

Табела 3.8: Основни рестрикциони нивоа од препораките од 1999/519/EC

Табела 3.9: Референтни нивоа од препораките од 1999/519/EC

Фреквенциски 
опсег

Јачина на 
електричното 
поле Е [V/m]

Јачина на 
магнетното поле 

Н [A/m]

Магнетна 
индукција

B [mT]

Густина на 
моќност S

[W/m²]

0-1 Hz 3.2 104 4 104

1-8 Hz 10000 3.2 104 / f2 4 104 / f2

8-25 Hz 10000 4000 / f 5000 / f

0.025-0.8 kHz 250 / f 4/f 5/f

0.8-3 kHz 250 /f 5 6.25

3 Hz-150 KHz 87 5 6.25

150 kHz – 1 MHz 87 0.73 / f 0.92 / f

1 MHz – 10 MHz 87 / f½ 0.73 / f 0.92 / f

10 MHz – 400 MHz 28 0.073 0.092 2

400 MHz – 2000 
GHz 1.375 f½ 0.0037 f½ 0.0046 f½ f / 200

10-300 GHz 61 0.16 0.20 10
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3.5   Европска директива 2013/35/EU

Професионалната изложеност на ЕМП во ЕУ е регулирана. Постои Директива 
2013/35/EU на Европскиот парламент и на Советот од 26 јуни 2013 година за 
минималните здравствени и безбедносни барања во врска со изложеноста на 
работниците на ризици што произлегуваат од физички агенси (електромагнетни 
полиња) (20-та индивидуална директива во значењето од член 16 (1) од Директивата 
89/391/EEC) и укинување на Директивата 2004/40/EC (U) (EC 2013), која ги поставува 
минималните барања за заштита на работниците од ризици коишто произлегуваат 
од изложеност на ЕМП на работното место. Меѓутоа, како што е наведено во став 
8 од воведот, „На земјите членки им е дадена можност да одржуваат или усвојуваат 
поповолни одредби за заштита на работниците, особено со одредување пониски 
вредности за нивоата на дејствување (НД) или граничните вредности на изложеност 
(ЕЛВ) за електромагнетни полиња“.

Слично на препораката од 1999/519/EC, постојат две нивоа на гранични вредности, 
но основните рестрикциони вредности се нарекуваат гранични вредности на 
изложеност, а референтните нивоа се нарекуваат акциони вредности.

Слика 3.1: Референтните нивоа зависат од фреквенцијата. Прикажани се за фреквенциски опсег од 0,1 
MHz до 3 GHz, но референтните нивоа од 2 GHz до 300 GHz се исти

Слика 3.2: Вредностите на дејството (сино) зависат од фреквенцијата и тие се повисоки од 
референтните нивоа од препораката 1999/519/EC (црвено).
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Датумот на имплементација на директивата беше поставен на 1. јули 2016 година. 
Бидејќи имплементацијата на директивата и обврските за работниците не се лесни 
за изведување, Европската комисија објави необврзувачки водич за добра практика 
за спроведување на Директивата 2013/35/EU за ЕМП со три делови: Практичен 
водич (EC 2015-1), Студии на случај (EC 2015-2) и Водич за МСП (EC 2015-3).

Необврзувачкиот водич обезбедува сеопфатен преглед на барањата за директивата, 
обврските на сите засегнати страни, методи за проценка (вклучувајќи поедноставена 
проценка за работодавачите без опасни извори на ЕМП, студии на случај и други 
аспекти на имплементација на директивата.

3.6   Препораки и стандарди за ЕМП објавени од Меѓународната 
телекомуникациска унија (ITU)

Меѓународната телекомуникациска унија (The International Telecommunication Union 
– ITU) е главна меѓународна организација во областа на телекомуникациите. Тоа е 
агенција на Обединетите нации специјализирана за информатички и комуникациски 
технологии - ИКТ. Главната цел на ITU е да обезбеди беспрекорна интероперабилност 
на ИКТ низ целиот свет, како што е управување и распределување радио спектар, 
развивање технички стандарди за технолошка интерконекција, координација на 
орбитите на сателитите. Членови на ITU се или држави или други засегнати страни 
како компании, универзитети и меѓународни и регионални организации.

Внатре во ITU, Студиската група 5 развива препораки и стандарди за електромагнетна 
компатибилност, заштита од гром и еколошки прашања, вклучително и енергетска 
ефикасност, чиста енергија, климатски промени, циркуларна економија, е-отпад 
и човечка изложеност на РФ ЕМП поради ИКТ технологии. ITU Препораките за 
студиската група 5 за човечка изложеност на ЕМП се споени во К-серијата препораки. 
Препораките од серијата К кои опфаќаат РФ ЕМП се дадени во Табела 3.10. Ги 
опфаќаат сите аспекти на РФ ЕМП, како изложеност на јавноста, професионална 
изложеност, методи за тестирање за проценка на изложеноста.

За други телекомуникациски области, може да постојат дополнителни препораки 
за ITU РФ ЕМП, како што е ITU-R BS.1698 оценувачки полиња од системи за пренос 
на терестријална радиодифузија кои работат во кој било фреквенциски опсег за 
проценка на изложеност на нејонизирачко зрачење за радио пренос.

Број Име Последно 
ажурирано

K.52 Упатство за почитување на ограничувањата за човечка изложеност на електромагнетни 
полиња

01.2018

K.61 Упатство за мерење и нумеричко предвидување на електромагнетни полиња за 
усогласеност со границите на изложеност на луѓе за телекомуникациски инсталации

01.2018

K.70 Техники за ублажување за ограничување на човечката изложеност на ЕМП во близина на 
радиокомуникациски станици

12.2020

K.83 Следење на нивоата на електромагнетно поле 06.2020

K.91 Упатство за проценка, евалуација и следење на човечката изложеност на електромагнетни 
полиња на радиофреквенции

12.2020

K.100 Мерење на електромагнетни полиња на радиофреквенции за да се утврди усогласеноста 
со границите на изложеност на луѓе кога се става во функција базната станица

07.2019
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Табела 3.10: Листа на ITU K- серија препораки кои опфаќаат РФ ЕМП

Целта на ITU-Т К.52 Упатство за усогласување со ограничувањата за човечка 
изложеност на ЕМП е да помогне во усогласеноста на телекомуникациските 
инсталации, како што се базните станици и безжичните комуникациски уреди, како 
што се мобилни телефони или други уреди за зрачење што се користат веднаш до 
уво или близу до телото, со безбедносни ограничувања за човечка изложеност на 
РФ ЕМП. Препораката не обезбедува безбедносни ограничувања, но обезбедува 
техники и процедури за проценка на изложеноста на јавноста и работниците. 
Препораката сугерира три можни категории за усогласеност за инсталации со 
емитер:

• инхерентна усогласеност: инхерентно усогласените инсталации со 
мала моќност емитуваат РФ ЕМП кои се во согласност со релевантните 
ограничувања на изложеност неколку сантиметри подалеку од изворот,

• нормално усогласени: нормално усогласените инсталации емитуваат РФ 
ЕМП кои се во согласност со релевантните ограничувања на изложеност на 
пристапните локации под нормални услови. Изложеноста на РФ ЕМП близу до 
емитерите може да ги надмине релевантните граници на изложеност, затоа 
е потребна претпазливост во случај на блиска изложеност (работници за 
одржување на кули, градежни работници на покриви),

• привремена услогласеност: привремено усогласените инсталации бараат 
индивидуална проценка за да се утврди усогласеноста.

ITU-T K.61 Упатство за мерење и нумеричко предвидување на ЕМП за усогласеност 
со границите на изложеност на луѓе за телекомуникациски инсталации дефинира 
алатки, методи и процедури за мерења, како и нумерички пресметки кои се 
соодветни за одредување на нивоата на емитуваниот РФ ЕМП од телекомуникациски 
инсталации. Барањата за мерења се како барања дадени во меѓународните 
стандарди кои се однесуваат на мерењата на РФ ЕМП (IEC 2017, CENELEC 2008), но 
меѓународните стандарди се попрецизни и подетални од препораката.

K.113 Генерирање на мапи на ниво на РФ 11.2015

K.121 Упатство за управување со животната средина за усогласеност со границите на ЕМП на 
радиофреквенција за базни станици за радиокомуникација

12.2016

K.122 Нивоа на експозиција во непосредна близина на антени за радиокомуникација 12.2016

K.145 Проценка и управување со усогласеноста со границите на изложеност на електромагнетно 
поле на радиофреквенција за работници на локации и капацитети за радиокомуникација

12.2020

K.Sup 1 ITU-T K.91 - Водич за електромагнетни полиња и здравје 05.2020

K.Sup 4 ITU-T K.91 - Размислувања за електромагнетно поле во паметни одржливи градови 09.2018

K.Sup 9 5G технологија и човечка изложеност на РФ 05.2019

K.Sup 
13

Нивоа на изложеност на РФ ЕМП од мобилни и преносни уреди за време на различни 
услови на употреба

05.2018

K.Sup 
14

Влијанието на изложеноста на РФ-ЕМП ограничува построги од упатствата на ICNIRP или 
IEEE за распоредување мобилна мрежа 4G и 5G

09.2019

K.Sup 
16

Проценки за усогласеност на електромагнетно поле за безжични мрежи 5G 05.2019

K.Sup 
19

Јачина на електромагнетно поле (ЕМП) во внатрешноста на подземните железнички 
возови

09.2019

K.Sup 
20

ITU-T K.91 - Додаток за евалуација на изложеност на радиофреквенции околу подземни 
базни станици

05.2020
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Техниките за ублажување на ITU-T K.70 за ограничување на човечката изложеност 
на ЕМП во близина на радиокомуникациските станици обезбедува насоки за 
телекомуникациските оператори за техники за ублажување на ограничувањето на 
изложеноста на РФ ЕМП во близина на антени за пренос. Обезбедени се различни 
методи за ублажување и нивната ефикасност кои овозможуваат минимизирање на 
изложеноста на РФ ЕМП, на пример, намалување на наклонот надолу, зголемување 
на засилувањето на антената, промена на вертикалната или хоризонталната шема 
на зрачење.

Препораката за мониторинг на нивоата на ЕМП на ITU-T K.83 ги опфаќа аспектите на 
мониторингот на РФ ЕМП, кој се користи во некои земји главно поради загриженоста 
на јавноста. Следењето на РФ ЕМП бара долгорочни мерења, кои обично се 
изведуваат со автоматски системи за мерење. Препораката ги специфицира 
методите како и неопходните карактеристики на системот за мерење што се користат 
за долгорочни мерења на РФ ЕМП. На крајот од препораката се дадени врски за 
мониторинг кампањи во различни земји низ целиот свет, вклучувајќи презентација 
на системи за мониторинг имплементирани во Србија, Република Кореја, Панама, 
Уругвај, Колумбија, Франција, Грција, Италија и Шпанија. 

Насоките на ITU-T K.91 за проценка, евалуација и мониторинг на човечката 
изложеност на РФ ЕМП дава насоки за тоа како да се процени и следи изложеноста 
на јавноста на инсталациите за радиокомуникација емитувана од РФ ЕМП. 
Препораката не опфаќа само фиксни инсталации, туку и уреди што се користат 
во близина на човечкото тело како мобилни телефони, каде што SAR се користи 
за да се утврди усогласеноста на антените поставени на изложеност и возилата. 
Препораката дава чекор по чекор насоки за проверка на усогласеноста. Особено 
делот што ги опфаќа методите за проценка на изложеност е сеопфатен, опфаќа 
методи за мерење и пресметка за одредување електрично и магнетно поле во 
слободен простор, како и вредности на САР во човечкото тело.

ИТУ-Т К.100 Мерење на РФ ЕМП за да се утврди усогласеноста со границите на 
изложеност на луѓето кога се става во функција базната станица ги опфаќа 
техниките и процедурите за мерење за да се процени усогласеноста на емисиите 
на РФ ЕМП на новите базни станици откако ќе бидат ставени во функција. Различни 
методи за проценка се предложуваат во зависност од техничките карактеристики на 
опремата што се испитува, како и условите на изложеност. Акцентот на препораката 
е дека проценката на највисоката изложеност со користење на вистинската 
пренесена моќност ја избегнува нереалната прекумерна проценка на другите 
пристапи, како што е користењето на номиналната или максималната пренесена 
моќност. Процедурите за мерење се дадени за различни генерации базни станици, 
во Додатокот V е дадено образложението за намалување на просечното време за 
мерење на базните станици, бидејќи се покажува дека намалувањето на просечното 
време има минимален ефект врз конечната вредност на полињата.

Генерирањето на мапите на РФ ЕМП нивоата ITU-T K.113 опишува методи и алатки 
за развој на мапа на изложеност на РФ ЕМП на територии од големи размери како 
градови или земји или со мерења (мерења на тест на погон) или со пресметки. РФ 
ЕМП мапите се покажаа како добра алатка за комуникација, бидејќи видливите 
информации за изложеноста на РФ ЕМП во околината помагаат да се обезбедат 
едноставни и разбирливи информации за општата популација за нивната 
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изложеност на РФ ЕМП.

Насоката за ITU-T K.121 за управување со животната средина за усогласеност со 
границите на РФ ЕМП за базни станици дава општи насоки како да се управува 
со усогласеноста на мобилните базни станици со стандардите за изложеност 
на РФ ЕМП. Управувањето со усогласеноста мора да ги земе предвид не само 
сите национални, регионални или локални специфики во врска со стандардите 
за изложеност и законодавството за заштита на животната средина, туку и 
разновидните инсталации, постојаниот развој на технологии за радиокомуникација 
и растот на нивната употреба. Препораката предлага операторите на мобилните 
мрежи да управуваат со усогласеноста со релевантните прописи за изложување 
на РФ ЕМП, но исто така препорачува националните власти да обезбедат доволно 
информации за општинските власти, за да можат да ги разберат националните 
методи за проценка на усогласеноста. Препораката советува да не се усвојуваат 
построги општински РФ ЕМП политики отколку националните политики. Проценката 
на усогласеност мора да ги земе предвид сите релевантни податоци за изворот и за 
локацијата. За време на фазата на дизајнирање, усогласеноста може да се процени 
со нумерички пресметки или врз основа на слична мобилна базна станица, за време 
на работата, усогласеноста обично се проценува со мерења.

ITU-T K.122 Нивото на изложеност во непосредна близина на антени за 
радиокомуникација е наменето за безбедноста на работниците. Дадените вредности 
на РФ ЕМП за типични конфигурации на антени за пренос обезбедуваат општи 
информации за очекуваната изложеност на работниците во близина на антените за 
радиодифузија и радиокомуникација.

ITU-T K.145 Проценката и управувањето со усогласеноста со границите на 
изложеност на РФ ЕМП за работниците во местата и објектите за радиокомуникација 
е наменета за безбедноста на работниците. Врз основа на нивните работни задачи, 
препораката ги дели работниците во различни групи и обезбедува основни 
заштитни мерки и процедури за проценка на ризик што треба да се спроведат за да 
се гарантира безбедна работна средина.

ITU-T K.Sup 1 ITU-T K.91 – Водич за ЕМП и здравје дава одговори на најчестите 
прашања од јавноста за здравствените ефекти на РФ ЕМП. Информациите можат да 
бидат корисни како образовен ресурс погоден за сите заедници, засегнати страни и 
влади. Додатокот ја поддржува позицијата на Светската здравствена организација 
(СЗО) во врска со здравствените ефекти на РФ ЕМП. Вклучува вовед во РФ ЕМП, 
преглед на РФ ЕМП (каде што се дадени позициите на СЗО, ICNIRP и IEEE), тековни 
безбедносни ограничувања и стандарди од ICNIRP, ICES/IEEE, ITU и IEC, објаснување 
како функционира мобилната мрежа, како и поглавја за најчесто поставувани 
прашања за мобилни телефони, базни станици и ограничувања на изложеност. 
Додатокот завршува со врските, каде што се достапни дополнителни ресурси за РФ 
ЕМП и здравјето.

ITU-T K.Sup 4 ITU-T K.91 – Разгледување на ЕМП во паметни одржливи градови 
дава детали за размислувањата за РФ ЕМП и насоки за имплементација и 
распоредување на безжични мрежи во паметни градови. Во додатокот е вклучена 
специјален додаток „Список за паметни одржливи градови на ЕМП“ за поддршка на 
безжични мрежни рамнини и градски службеници за ефикасно распоредување на 
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безжичните мрежи.

ITU-T K.Sup 9 Технологијата 5G и човечката изложеност на РФ ЕМП се занимава со 
5G мобилна мрежа. Обезбедува општи информации за технологијата 5G, како и нови 
функционалности коишто влијаат на нивоата на изложеност на РФ ЕМП. Додатокот 
сумира дека „врз основа на преминот од претходните безжични технологии, можеме 
да очекуваме дека вкупните нивоа на изложеност ќе останат слични и ќе бидат мал 
дел од меѓународните ограничувања на изложеност“.

ITU-T K.Sup 13 Нивоата на изложеност на РФ ЕМП од мобилни и преносни уреди 
за време на различни услови на употреба им даваат информации на корисниците 
на различни мобилни уреди како мобилни телефони, безжични телефони, таблети, 
таблети и сателитски телефони за изложеност на РФ ЕМП. Анализирани се неколку 
фактори и услови што ја одредуваат изложеноста на корисникот на РФ ЕМП, како што 
се контролата на моќност спроведена кај мобилните телефони, користените услуги, 
растојанието до базната станица, слободната употреба на рацете или употребата на 
звучници, употребата во автомобили, автобуси и возови, употреба од деца, бремени 
жени, работници со медицински помагала.

ITU-T K.Sup 14 Влијанието на границата на изложеност на РФ ЕМП е построго од 
упатствата на ICNIRP или IEEE за распоредување мобилните мрежи 4G и 5G и го 
анализира влијанието на построгите ограничувања за изложеност на РФ ЕМП 
од Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачка радијација (ICNIRP) 
или Институтот за електрични и електронски инженери (IEEE) и упатства за идно 
распоредување на безжичните мрежи. Постојат неколку земји, како што се Кина, 
Индија, Полска, Русија, Италија и Швајцарија (и Словенија – забелешка од авторите) 
кои имаат значително построги гранични вредности за изложеноста на општата 
јавна. Додатокот дава преглед на некои од предизвиците со кои ќе се соочат при 
распоредување на 4G или 5G инфраструктурата и повикува да се започне процес за 
усогласување на стандардите за РФ ЕМП ширум светот. Анализата на случајот со 
Полска покажа дека построгите гранични вредности може да ја спречат употребата 
на дополнителни фреквенциски опсези (700 MHz, 3,5 GHz…), бидејќи кумулативната 
изложеност може да надмине построги гранични вредности. Формирањето на 
снопови може да биде проблематично, бидејќи го стеснува аголот на зрачење на 
антената и го зголемува растојанието, каде што се може да се надминат построгите 
граници на изложеност на РФ ЕМП. Распоредувањето мали клетки може да биде 
попречено. Сето ова ќе ја ограничи можноста за густина на мрежата и ограничување 
на идното распоредување на 5G. Ова може да го спречи зголемувањето на 
побарувачката за сообраќај на податоци и отворање нови услуги на постојните 
мобилни мрежи.

ITU-T K.Sup 16 ЕМП процените за усогласеност на безжични 5G мрежи даваат 
насоки за проценката на усогласеност на РФ ЕМП за 5G мрежите. Додатокот ја 
нагласува важноста на максималната пренесена моќност при проценката на 
безжичната опрема 5G, бидејќи поради двојно поделување време, распоред на време 
и просторна распределба на зрачената моќност поради локацијата на тековните 
корисници и тековниот сообраќаен товар, вистинската максимална пренесена 
моќност е значително помала од номиналната максимална пренесена моќност. Во 
случајот за MIMO антена 8x8 m, вистинската максимална пренесена моќност е 25% 
од номиналната максимална пренесена моќност. Студијата на случај покажува дека 
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за пренос на моќност од 200 W (вистинска 50 W) на 3,5 GHz референтните нивоа на 
ICNIRP се надминуваат до 9,6 m пред антената и до 2,2 m под антената.
 
ITU-T K.Sup 19 ЕМП јачината на подземните железнички возови дава анализа 
на изложеност на РФ ЕМП во внатрешноста на возовите кога минува низ тунели. 
Поради близината на повторувачите инсталирани на ѕидовите на тунелите, изворите 
на РФ ЕМП се блиску до патниците под овие услови. Мерењата направени во Сеул, 
Кореја на 9 различни линии покажуваат дека максималната просечна вредност за 
една линија била 2,09 V/m, што претставува 4,95% од референтните нивоа на ICNIRP.

ITU-T K.Sup 20 ITU-T K.91 – Додаток за евалуација на изложеност на РФ околу 
подземни базни станици ги содржи мерењата на РФ ЕМП и човечката изложеност 
поради подземни базни станици. Подземните базни станици се базни станици 
поставени во дупка и покриени со армирана пластична обвивка што овозможува 
пренос на РФ ЕМП. Таквите базни станици се користат таму каде што нема соодветни 
места за инсталирање на класични антени. Нивната покриеност е ограничена 
и затоа се погодни да обезбедат покривање на мали области каде што можат да 
бидат многу луѓе, како туристички и сценски места.

Слика 3.3: Максимална густина на моќност во вертикална насока над подземната базна станица со 
EIRP од 1 W по еден MIMO (MIMO поставување: 2×2)

3.7   Меѓународни стандарди за заштита од нејонизирачко 
зрачење предложено од Светска здравствена организација (СЗО) 

Неколку национални и меѓународни организации формулираа упатства за 
утврдување ограничувања за професионална и резиденцијална изложеност на 
ЕМП. Ограничувањата на изложеност на ЕМП развиени од Меѓународната комисија 
за заштита од нејонизирачка радијација (ICNIRP) – невладина организација 
формално призната од СЗО, беа развиени по прегледи на целата рецензирана научна 
литература, вклучително и термички и не-термички ефекти. Стандардите се базираат 

[W
/m

2 ]

10

1

0.1

0.01
0 0.5 1 1.5 2



54

на проценки на биолошките ефекти кои се воспоставени дека имаат здравствени 
последици. Главниот заклучок од прегледите на СЗО е дека изложеноста на ЕМП 
под границите препорачани во меѓународните упатства на ICNIRP се чини дека 
немаат познати последици врз здравјето.

СЗО состави база на податоци која вклучува светски стандарди за земјите кои имаат 
законодавство за изложеност на ЕМП (www.who.int/emf-peh).

Бидејќи нееднаквостите во стандардите за ЕМП ширум светот предизвикаа 
зголемена вознемиреност кај јавноста за изложеноста на ЕМП од воведувањето 
на нови технологии, СЗО започна процес на хармонизација на стандардите за ЕМП 
ширум светот. Со 54 земји учеснички и 8 меѓународни организации вклучени во 
Меѓународниот проект за ЕМП, таа дава единствена можност да ги зближи земјите 
да развијат рамка за усогласување на стандардите за ЕМП и да го поттикнат развојот 
на границите на изложеност и други мерки за контрола што обезбедуваат исто ниво 
за здравствена заштита на сите луѓе.

Развојот на Меѓународните стандарди за заштита од нејонизирачко зрачење 
е инициран од СЗО во 2016 година, користејќи го примерот на Меѓународните 
стандарди за основна безбедност на IAEA (BSS), изработени како заеднички пристап 
помеѓу осум меѓународни организации. Барањето го одразува фактот дека земјите – 
членки на СЗО се повеќе се заинтересирани за јасни насоки базирани на усогласени 
стандарди и нивна примена во националната рамка за заштита.

Предвидено е Меѓународните стандарди за заштита од нејонизирачко зрачење да 
се развијат како заеднички пристап за да се рефлектира меѓународниот консензус 
за тоа што претставува високо ниво на безбедност за заштита на луѓето и животната 
средина од штетните ефекти на нејонизирачкото зрачење. Главната целна публика 
на доброволните стандарди се креаторите на политики, регулатори и релевантни 
работодавачи. Обемот на предложената работа го опфаќа целиот спектар на NIR 
вклучувајќи ЕМП, оптичко зрачење и акустичен ултразвук и инфразвук.

Како и основните принципи за безбедност на IAEA, беше одлучено да се поткрепи 
оваа работа со друг документ кој обезбедува сеопфатни „Основни безбедносни 
принципи за заштита од нејонизирачко зрачење“ (FSP), кои треба да обезбедат 
заедничка безбедносна филозофија во сите области на примена на нејонизирачко 
зрачење. Работата е во тек и стандардите ќе бидат подготвени за неколку години.

3.8   Преглед на состојбата во ЕУ и некои земји кои имаат 
развиени 3G, 4G и 5G мрежи

Како што беше претходно споменато, не постои задолжително законодавство 
во ЕУ во врска со изложеноста на јавноста на РФ ЕМП. Затоа, законодавството 
во секоја земја – членка може да се разликува од меѓународните упатства или 
препораката на ЕУ (EU, 1999) во врска со изложеноста на јавноста на ЕМП. Ако го 
прошириме опсегот на светот, постојат уште поголеми разлики меѓу земјите. Сепак, 
ограничените вредности во повеќето земји ги следат или упатствата на ICNIRP или 
стандардите на IEEE, но сепак има некои земји со построги гранични вредности. 
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Анализата презентирана во ITU-T K.Sup 14 (ITU 2019-4) покажува дека построгите 
гранични вредности би можеле да спречат употреба на дополнителни фреквенциски 
опсези (700 MHz, 3,5 GHz), да ја ограничат употребата на зрачење и распоредување 
на мали ќелии.

Analysis presented in the ITU-T K.Sup 14 (ITU 2019-4) shows that stricter limit values could 
prevent the use of additional frequency bands (700 MHz, 3.5 GHz), limit the use of beam-
forming and deployment of small cells.

Политиката на контрола на изложеноста на ЕМП во земјите – членки може да се 
подели на три различни пристапи. Во првата група на земји – членки, препораката на 
ЕУ е транспонирана во обврзувачкото национално законодавство. Ова значи дека 
мора да се применат основните ограничувања и референтни нивоа. Земјите – членки 
во оваа група се Кипар, Чешка, Естонија, Финска, Франција, Унгарија, Ирска, Малта, 
Полска, Португалија, Романија и Шпанија. Каталонија има граници на изложеност 
на РФ ЕМП кои се 65% од оние во препораката на ЕУ (44% за густина на моќност). Во 
некои земји – членки на ЕУ (на пример, Германија и Словачка) референтните нивоа 
станаа де факто ограничувања на изложеноста.

Во втората група на земји – членки, националните граници врз основа на препораката 
на ЕУ или ICNIRP не се обврзувачки, постојат поблаги граници или нема регулатива. 
Земјите – членки во оваа група се Австрија, Данска, Летонија, Холандија, Шведска и 
Обединетото Кралство. Во Обединетото Кралство телекомуникациските компании 
потпишаа доброволен кодекс за почитување на одредбите во препораката на ЕУ.

Во третата група на земји – членки, постојат построги основни ограничувања и/
или референтни нивоа врз основа на принципот на претпазливост или поради 
притисокот од јавноста. Избраните граници понекогаш се засноваат на принципот 
„најниско колку што е разумно остварливо без да се загрози услугата“ (на пример, 
Бугарија, Литванија) или политика на претпазливост (на пример, Словенија, 
Луксембург, Италија). Во други земји, причините за ограничувањата се нејасни или 
произволни (на пример, Грција). Во некои земји – членки овие построги референтни 
нивоа се применуваат како граници на изложеност што не смеат да се надминат.

Белгија: Националната одлука за ограничувања на претпазливост за предаватели 
помеѓу 10 MHz и 10 GHz беше прогласена за неуставна, а регулативата е оставена на 
регионалната влада. Последователно, фламанското и валонското законодавство ја 
ограничуваат јачината на електричното поле по антена за телекомуникација на 3 V/m 
по антена и 20,6 V/m за ограничување на кумулативна изложеност од повеќе антени 
во областите на живеење како домови, училишта, домови за одмор и расадници. 
Бриселскиот регион ја ограничува кумулативната изложеност во резиденциите за 
фреквенции помеѓу 100 kHz и 300 GHz од повеќе локации на антени до 6 V/m.

Бугарија: Поставени се фиксни ограничувања за јачината на електричното поле и 
густината на моќноста. Нивниот процент од референтните нивоа во препораката се 
намалува со фреквенција. Тоа е 2% за густина на моќност на 900 MHz и помалку од 
2% за повисоки фреквенции.

Хрватска: Општо, за јавните простори, се применуваат фиксни ограничувања за 
електричното и магнетното поле што се 95% од референтните нивоа во препораката 
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на ЕУ (90% за густина на моќност). За „чувствителни области“ (домови, канцеларии, 
училишта, игралишта, градинки, родилишта, болници, домови за стари лица и лица 
со посебни потреби и туристички сместувачки капацитети), ограничувањата за 
електричното и магнетното поле се 40% од референтните нивоа во ЕУ препораката 
(16% за густина на моќност).

Грција: Законот за електронски комуникации поставува основни ограничувања од 
70% од оние во препораката и 60% кога антенските станици се наоѓаат поблиску 
од 300 метри од границите на имотот на училиштата, градинките, болниците 
или објектите за стари лица. Инсталирање на антени за мобилни телефони не е 
дозволено во границите на имотот на гореспоменатите објекти. Референтните 
нивоа пресметани од овие две основни ограничувања се 84% и 77% од референтните 
нивоа во препораката на ЕУ (70% и 60% за густина на моќност).

Италија: Според законот во Италија, референтните нивоа станаа де факто 
ограничувања на изложеност кои не смеат да се надминат. За разлика од 
ограничувањата во препораката, тие се фиксни (не зависат од фреквенцијата) 
помеѓу 3 MHz и 3 GHz. Ограничувањето на изложеност за јачина на магнетно поле 
на 900 MHz е 45% од референтното ниво во Препораката на ЕУ (22% за густина на 
моќност). Во домовите, училиштата, игралиштата и местата каде што луѓето можат 
да останат подолго од 4 часа, важи „вредноста на вниманието“ за јачината на 
магнетното поле што е 14% од референтното ниво во препораката на ЕУ на 900 MHz 
(2% за густина на моќност). „Квалитетната цел“ за нови инсталации е идентична со 
вредноста на вниманието.

Литванија: Постојат ограничувања за ЕМП со фреквенции помеѓу 10 MHz и 300 
GHz внатре и околните станбени и јавни згради кои не смеат да бидат надминати 
и се пониски од референтните нивоа во препораката на ЕУ. Процентот варира со 
фреквенција, но за густината на моќноста границата е 10% од референтното ниво на 
ЕУ на 900 MHz.

Луксембург: Политиката на претпазливост се применува на мобилната телефонија 
преку закон за класифицирани локации и технички стандарди. Овие поставуваат 
фиксна граница на изложеност за јачина на електричното поле од 3 V/m по антена 
што е 7% од референтното ниво во препораката на ЕУ на 900 MHz. Ограничувањето 
за вкупниот број антени на една локација е еднакво на референтното ниво во 
препораката на ЕУ.

Словенија: За фреквенции повисоки од 10 kHz ограничувања на изложеност за 
јачина на електрично и магнетно поле од 31% од референтните нивоа во Препораката 
на ЕУ (10% за густина на моќност) се применуваат во „чувствителни области“ 
(домови, училишта, болници итн.). На сите други локации, референтните нивоа во 
препораката на ЕУ се применуваат како де факто граници на изложеност што не 
смеат да се надминат.

Швајцарија честопати е претставена како пример за примена на принципот 
на претпазливост во врска со емитирани ЕМП од мобилните комуникациски 
инсталации. Релевантни извори на регулирање на ЕМП во Швајцарија се „Уредбата 
за заштита од нејонизирачко зрачење“ (ONIR), која стапи на сила на 1 февруари 
2000 година, и беше делумно адаптирана во 2008 година, како и „Препораката за 
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имплементација“, адаптирана во 2013 година (технолошка неутралност). ONIR ги 
кодифицира границите на изложеност на ЕМП како што е препорачано од ICNIRP 
и препораката на ЕУ. Овие ограничувања треба да се запазуваат на сите места 
достапни за лица, без разлика колку време тие места се достапни. Покрај тоа, 
пониските „гранични вредности за инсталација“ се поставуваат кога инсталацијата 
обезбедува радио услуга во или во близина на „место на чувствителна употреба“. 
Овие места се сметаат за простории во згради кои редовно ги заземаат лица 
подолго време и детски игралишта определени во законодавството за планирање 
на просторот. На овие места треба да се чува „граничната вредност за инсталација“, 
која е 10 пати построга од границите на изложеност на ICNIRP.

Слика 3.4: Споредба на референтните нивоа за електрични полиња на 900 MHz во различни европски 
земји. Повеќето ги имаат референтните нивоа од упатствата на ICNIRP и препораката 1999/519/EC 

Како што може да се види од Слика 3.4, повеќето европски земји ги имаат 
референтните нивоа од упатствата на ICNIRP и препораките од 1999/519/ EC, но сепак 
има некои земји со построги ограничувања, на пример Бугарија, Хрватска, Италија, 
Летонија, Словенија и Швајцарија. Но, студиите покажаа дека законодавството 
со порестриктивни ограничувања на изложеност не значи подобра заштита на 
јавноста. Мерењата на РФ ЕМП во Полска (во времето кога Полска уште постоеја 
построги ограничувања) беа споредени со мерењата во Франција (каде што се 
користат границите на ICNIRP) и беше откриено дека просечната изложеност на РФ 
ЕМП е многу слична (ITU 2019-4).
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Слика 3.5: Зона за усогласеност за типична 3G - 4G базна станица според словенечкото законодавство: жолта 
за I. област на заштита, црвена, за II. област на заштита. Гранични вредности за II. областа на заштита е слична 
на упатствата на ICNIRP и препораката 1999/519/EC, за I. област на заштита, граничните вредности се 10 пати 

помали (за густина на моќност)

Сепак, построгите ограничувања претставуваат ограничувања за новите инсталации. 
Во Словенија постои законодавство со построги ограничувања на изложеност. 
Општо земено, за таканареченото II. област на заштита, граничните вредности 
се многу слични со упатствата на ICNIRP и препораката 1999/519/EC. Меѓутоа, 
за I. област на заштита, граничните вредности се 10 пати построги (за густина на 
моќност). Во I. областа на заштита важи за области каде што постои продолжена 
изложеност (области за живеење, области на училишта, градинки и други слични 
институции, болници и други слични институции, области за рекреација).

За типична мобилна базна станица 2G - 4G која користи 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 
2100 MHz и 2600 MHz фреквенциски опсези, монтирани на кула од 20 метри, зона 
за усогласеност за I. област на заштита (жолта) и за II област на заштита (црвено) 
е прикажана на Слика 3.5. Можеме да видиме дека зоната за усогласеност е доста 
поголема за I. област на заштита, бидејќи се протега до 33 m од антените на базната 
станица, додека за II. област на заштита, се протега на околу 9,5 m од антените.  

За сегашните генерации на мобилни технологии, пониските гранични вредности 
претставуваат проблеми при поставување такви инсталации, но тие се податливи. 
Меѓутоа, поради формирање на снопови и поголеми максимални придобивки од 
5G мрежите, ова ќе стане многу потешко. Како што може да се види од слика 3.6, 
зоната за усогласеност за I. областа на заштита е до 68 метри од антените на базната 
станица, додека за II. област на заштита, се протега на околу 22 метри од антените. 
Ова сепак е попроблематично, бидејќи во урбаните области таквите големи зони 
за усогласеност може да претставуваат сериозни ограничувања при поставување 
на нови 5G антени, особено ако се земе предвид дека зоната за усогласеност се 
протега на повеќе од 10 метри под антените, додека за II. подрачје на заштита се 
протега само 2,5 метри под антените. Ова значи дека зграда со висина од 10 метри 
на растојание од 50 метри од базната станица се протега во зоната за усогласеност 
за I. област на заштита.
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Слика 3.7: Зона на усогласеност за типична базна станица 3G - 5G со наклон од 10° според 
словенечкото законодавство: жолта за I. област на заштита, црвена, за II. област на заштита. Гранични 
вредности за II. областа на заштита е слична со упатствата на ICNIRP и препораката 1999/519/EC, за I. 

област на заштита, граничните вредности се 10 пати помали (за густина на моќност).

Ситуацијата станува уште полоша ако антените навистина имаат повисоки наклони 
надолу - главниот сноп е повеќе ориентиран кон земјата. За базната станица со 
наклон надолу од 10°, зоната за усогласеност за I. подрачјето на заштита достигнува 
земја и затоа таквата базна станица не е усогласена, за II. област на заштита, се 
протега на околу 21 метри од антените и 5,5 метри под антените, што значи дека има 
уште 14,5 метри висинска маргина до земјата.

Слика 3.6: Зона на усогласеност за типична базна станица 3G - 5G според словенечкото законодавство: 
жолта за I. област на заштита, црвена, за II. област на заштита. Гранични вредности за II. областа 
на заштита е слична со упатствата на ICNIRP и препораката 1999/519/EC, за I. област на заштита, 

граничните вредности се 10 пати помали (за густина на моќност).

Анализата за микро клетки (Jevremovic 2020) покажа дека за типична внатрешна 
базна зона, зоната за усогласеност според законодавството на САД е 18,15 cm, 
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според словенечкото законодавство е 56,5 cm и според законодавството на Руската 
федерација е 175,5 cm.

Бидејќи таквите разлики во законодавството за ЕМП ширум светот предизвикуваат 
повеќе прашања отколку одговори за јавноста во врска со изложеноста на 
ЕМП и поврзаните ризици од една страна и проблеми со имплементацијата на 
новите технологии, во моментов има процес за поддршка на хармонизирање на 
законодавството за ЕМП низ целиот свет од СЗО.

3.9   Заклучоци

Меѓународните препораки и стандарди изложени во ова поглавје не се однесуваат 
на специфични технологии. Граничните вредности на изложеност прикажани 
во различните делови од ова поглавје се однесуваат на фреквенциските опсези 
што го сочинуваат спектарот на РФ ЕМП. Максималната покриена фреквенција 
е 300 GHz што ги вклучува фреквенциите што ги користи технологијата 5G. Во 
јавноста се поставува прашањето дали повисоките фреквенции (над 20 GHz - 
милиметарски бранови) опфатени со 5G технологијата автоматски значат поголема 
или поинтензивна изложеност на РФ ЕМП. Но, фреквенцискиот опсег 5G не е нов 
и се користи долго време, на пример, кај безбедносните скенери на аеродромите, 
радарите за мерење на брзина на автомобили, микробрановите комуникациски 
линкови итн. Со додавањето на 5G опремата на постоечките телекомуникациски 
мрежи може да се очекува одреден мал пораст во вкупната изложеност на РФ ЕМП, 
но се очекува дека вкупната изложеност ќе остане ниска и далеку под граничните 
нивоа на препораките на меѓународните тела за стандардизација.

Воведувањето на нова технологија која ги користи постоечките радио фреквенции 
не ги менува карактеристиките на фреквенциите. Тоа значи дека препораките на 
меѓународните стандардизациони тела кои опфаќаат фреквенции до 300 GHz 
остануваат во сила. Како што беше објаснето во втората глава од оваа студија, 
кај 5G технологијата има особени подобрувања од аспект на залудно иззрачена 
енергија поради фактот што стандардот предвидува испраќање на драстично 
помал број контролни сигнали за радио интерфејсот. Ова овозможува исклучување 
на компоненти од базната станица кога нема или има многу мала комуникација 
и влегување во еден од режимите на мирување. Како резултат на тоа вкупната 
потрошувачка на базните станици кај 5G технологијата, а со тоа и иззрачената 
енергија е слична со онаа на 4G-LTE технологијата, но со значително поголем 
проток на информации. Дополнително, со новите протоколи за формирање на 
зрачни снопови (beam forming) инкорпорирани во 5G технологијата се овозможува 
динамичко, насочено обликување на зрачењето на антената на базната станица што 
е неопходно во средини каде што има голем број на корисници и густо распоредени 
базни станици. Иновациите во техниките на формирање на снопови кај оваа 
технологија резултираат со дополнително фокусирање на сигналот во концентриран 
сноп директно насочен кон приемниот уред, со што се спречува тој да се расее во 
сите правци наеднаш. Со тоа значително се подобрува ефикасноста на зрачење на 
антените, односно иззрачената моќност се сведува на минимално ниво кое што 
е потребно за да се обезбеди протокот кон корисниците. Извршените мерења во 
повеќе земји покажуваат дека нивото на приемната енергија од базните станици 
на 5G технологијата е повеќекратно помало од граничните дозволени вредности во 
стандардите и споредливо со зрачењето од веќе постоечките технологии. 
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Заклучокот од измерените вредности кои беа анализирани во претходното поглавје 
е дека со зголемување на бројот на поврзани уреди, а со тоа и иззрачената моќност 
на базната станица, со користењето паметни техники за формирање на снопови се 
избегнува значително зголемување на изложеноста на РФ ЕМП во еден сноп. Поради 
тоа, не може да се очекува ни појава на нови влијанија врз здравјето на човекот 
како последица на новата 5G технологија, сè додека се почитуваат граничните 
вредности и референтните нивоа дефинирани во меѓународните стандарди. 
Меѓународните организации постојано укажуваат на потребата од продолжено 
истражување за ефектите на ЕМП воопшто (SCENIHR 2015; ICNIRP 2020b). Со 
почетокот на имплементацијата на уште една генерација мобилни комуникациски 
системи (5G), потребни се дополнителни истражувања за ефектите од изложеноста 
на РФ ЕМП, особено за фреквенции околу 26 GHz, за нивоа под границите на IC-
NIRP. Полињата на овие фреквенции не продираат во телото подлабоко од кожата и 
затоа истражувањето треба да се фокусира на ефектите што потекнуваат од кожата, 
вклучително и ефектите врз компонентите на имунолошкиот систем и нервниот 
систем што се наоѓаат во кожата. Се препорачуваат и студии на сценарија за идната 
изложеност на поединци како резултат на безжичните комуникациски системи 3G, 
4G и 5G (HCN 2020).

3.10   Користена литература

1. AGNIR. 2012. Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields.

2. Anane, R., M. Geffard, M. Taxile, D. Bodet, B. Billaudel, P.E. Dulou, and B. Veyret. 2003. Effects of GSM-
900 Microwaves on the Experimental Allergic Encephalomyelitis (EAE) Rat Model of Multiple Sclerosis. Bio-
electromagnetics 24 (3). doi:10.1002/bem.10093.

3. Arai, N., H. Enomoto, S. Okabe, K. Yuasa, Y. Kamimura, and Y. Ugawa. 2003. Thirty Minutes Mobile 
Phone Use Has No Short-Term Adverse Effects on Central Auditory Pathways. Clinical Neurophysiology 114 
(8). doi:10.1016/S1388-2457(03)00124-X.

4. Aran, J. M., N. Carrere, Y. Chalan, P. E. Dulou, S. Larrieu, L. Letenneur, B. Veyret, and D. Dulon. 2004. 
Effects of Exposure of the Ear to GSM Microwaves: In Vivo and in Vitro Experimental Studies. International 
Journal of Audiology 43 (9). doi:10.1080/14992020400050069.

5. Barnes, F and B. Greenebaum, ed. 2006. Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields - Two 
Volume Set (Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields, Third Edition).

6. Bromen, K. 2007. Possible Effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health. http://ec.europa.
eu/health/ph_risk/risk_en.htm.

7. CENELEC EN 50492. 2008. Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength 
related to human exposure in the vicinity of base stations.

8. Christensen, H. C. 2004. Cellular Telephone Use and Risk of Acoustic Neuroma. American Journal of 
Epidemiology 159 (3). doi:10.1093/aje/kwh032.

9. Cook, C.M., A.W. Thomas, and F.S. Prato. 2002. Human Electrophysiological and Cognitive Effects of 
Exposure to ELF Magnetic and ELF Modulated RF and Microwave Fields: A Review of Recent Studies. Bioelec-



62

tromagnetics 23 (2). doi:10.1002/bem.107.

10. D’Andrea, J. A., C.K. Chou, S. A. Johnston and E. R. Adair. 2003. Microwave Effects on the Nervous 
System. Bioelectromagnetics 24 (S6). doi:10.1002/bem.10179.

11. D’Costa, H., G. Trueman, L. Tang, U. Abdel-rahman, W. Abdel-rahman, K. Ong, and I. Cosic. 2003. Human 
Brain Wave Activity during Exposure to Radiofrequency Field Emissions from Mobile Phones. Australasian 
Physics & Engineering Sciences in Medicine 26 (4). doi:10.1007/BF03179176.

12. Duhaini, I. 2016. The Effects of Electromagnetic Fields on Human Health. Physica Medica 32 (Septem-
ber). doi:10.1016/j.ejmp.2016.07.720.

13. EC. 1999. 1999/519/EC: Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the 
general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). OJ L 199.

14. EC. 2013. Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the 
minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physi-
cal agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 
89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC (U). OJ L 179.

15. EC. 2013. Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic 
Fields. Volume 1, Practical guide, 2015-2. Available at https://osha.europa.eu. Accessed 28 April 2021.

16. EC. 2013. Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic 
Fields. Volume 2, Case studies, 2015-1. Available at https://osha.europa.eu. Accessed 28 April 2021.

17. EC. 2013. Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic 
Fields. Guide for SMEs, 2015-3. Available at https://osha.europa.eu. Accessed 28 April 2021.

18. Falcioni, L., L. Bua, E. Tibaldi, M. Lauriola, L. De Angelis, F. Gnudi, D. Mandrioli. 2018. Report of Final 
Results Regarding Brain and Heart Tumors in Sprague-Dawley Rats Exposed from Prenatal Life until Natural 
Death to Mobile Phone Radiofrequency Field Representative of a 1.8 GHz GSM Base Station Environmental 
Emission. Environmental Research 165 (August). doi:10.1016/j.envres.2018.01.037.

19. Feychting, M. 2005. Non-Cancer ЕМП Effects Related to Children. Bioelectromagnetics 26 (S7). 
doi:10.1002/bem.20153.

20. Finnie J.W., P.C. Blumbergs, J. Manavis, T.D. Utteridge, V. Gebski, J.G. Swift, B. Vernon-Roberts, and 
T.R. Kuchel. 2001. Effect of Global System for Mobile Communication (Gsm)-like Radiofrequency Fields on 
Vascular Permeability in Mouse Brain. Pathology.

21. Finnie, J. W., P. C. Blumbergs, J. Manavis, T. D. Utteridge, V. Gebski, R. A. Davies, B. Vernon-Roberts, and 
T. R. Kuchel. 2002. Effect of Long-Term Mobile Communication Microwave Exposure on Vascular Permeabil-
ity in Mouse Brain. Pathology 34 (4). doi:10.1080/003130202760120517.

22. Hardell, L., M. Carlberg, and K. H. Mild. 2006. Case–Control Study of the Association between the Use of 
Cellular and Cordless Telephones and Malignant Brain Tumors Diagnosed during 2000–2003. Environmental 
Research 100 (2). doi:10.1016/j.envres.2005.04.006.

23. HCN. 2014. Health Council of the Netherlands Mobile Phones and Cancer Part 2. Animal Studies on 



63

Carcinogenesis.

24. HCN. 2016. Health Council of the Netherlands Mobile Phones and Cancer Part 3. Update and Overall 
Conclusions from Epidemiological and Animal Studies.

25. HCN. 2020. Advisory-Report-5G-and-Health.Pdf. Health Council of the Netherlands.

26. Heynick, L. N., and J. H. Merritt. 2003. Radiofrequency Fields and Teratogenesis. Bioelectromagnetics 
24 (S6). doi:10.1002/bem.10127.

27. Hossmann, K.-A., and D.M. Hermann. 2003. Effects of Electromagnetic Radiation of Mobile Phones on 
the Central Nervous System. Bioelectromagnetics 24 (1). doi:10.1002/bem.10068.

28. IARC. 2010. Brain Tumor Risk in Relation to Mobile Telephone Use: Results of the INTERPHONE Interna-
tional Case–Control Study. International Journal of Epidemiology 39 (3). doi:10.1093/ije/dyq079.

29. IARC. 2011a. PRESS RELEASE N° 208. http://www.iarc.fr/.

30. IARC. 2011b. Acoustic Neuroma Risk in Relation to Mobile Telephone Use: Results of the INTERPHONE 
International Case–Control Study. Cancer Epidemiology 35 (5). doi:10.1016/j.canep.2011.05.012.

31. ICNIRP. 1998. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic 
fields (up to 300 GHz). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Phys.74(4): 
494–522. 

32. ICNIRP. 2004. INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION ICNIRP 
STATEMENT RELATED TO THE USE OF SECURITY AND SIMILAR DEVICES UTILIZING ELECTROMAGNETIC 
FIELDS ICNIRP Statement ICNIRP STATEMENT RELATED TO THE USE OF SECURITY AND SIMILAR DEVICES 
UTILIZI.

33. ICNIRP. 2010. Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz - 100 
kHz). Health Physics 99(6):818-836.

34. ICNIRP. 2020 a. ICNIRP Note: Critical Evaluation of Two Radiofrequency Electromagnetic Field Animal 
Carcinogenicity Studies Published in 2018. Health Physics 118 (5). doi:10.1097/HP.0000000000001137.

35. ICNIRP. 2020 b. Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz - 300 GHz). Health 
Phys 118(5):483-524.

36. IEC. 2017. IEC 62232 Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radio-
communication base stations for the purpose of evaluating human exposure. 

37. IEEE. 2019. IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and 
Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz. IEEE Std C95.1-2019 (Revision of IEEE Std C95.1-2005/ Incorporates 
IEEE Std C95.1-2019/Cor 1-2019). doi:10.1109/IEEESTD.2019.8859679.

38. IEC. 2019. TR 62669 Case studies supporting IEC 62232 - Determination of RF field strength, power 
density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human 
exposure.



64

39. Imtiaz, N. 2019. Analysis of Human ЕМП Exposure in 5G Cellular Systems. https://digitalcommons.
georgiasouthern.edu/etd/1923.

40. ITU. 2015. ITU-T.K.113 Generation of radiofrequency electromagnetic field level maps.

41. ITU. 2016. ITU-T.K.121 Guidance on the environmental management for compliance with radio frequen-
cy ЕМП limits for radiocommunication base stations.

42. ITU. 2016. ITU-T.K.122Exposure levels in close proximity of radiocommunication antennas. 

43. ITU. 2018. ITU-T.K.52 Guidance on complying with limits for human exposure to electromagnetic fields. 

44. ITU. 2018. ITU-T.K.61 Guidance on measurement and numerical prediction of electromagnetic fields for 
compliance with human exposure limits for telecommunication installations. 

45. ITU. 2018. ITU-T.K.Sup 13 Radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure levels from mobile 
and portable devices during different conditions of use. 

46. ITU. 2018. ITU-T.K.Sup 4 ITU-T K.91 - Electromagnetic field considerations in smart sustainable cities.

47. ITU. 2019. ITU-T.K.Sup 9 5G technology and human exposure to radiofrequency electromagnetic fields.

48. ITU. 2019. ITU-T.K.100 Measurement of radio frequency electromagnetic fields to determine compli-
ance with human exposure limits when a base station is put into service. 

49. ITU. 2019. ITU-T.K.Sup 16 Electromagnetic field compliance assessments for 5G wireless networks. 

50. ITU. 2019. ITU-T.K.Sup 14 The impact of RF-EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guide-
lines on 4G and 5G mobile network deployment. 

51. ITU. 2019. ITU-T.K.Sup 19 Electromagnetic field (EMF) strength inside underground railway trains.

52. ITU. 2020. ITU-T.K.145 Assessment and management of compliance with radio frequency electromag-
netic field exposure limits for workers at radiocommunication sites and facilities. 

53. ITU. 2020. ITU-T.K.Sup 1 ITU-T K.91 - Guide on electromagnetic fields and health. 

54. ITU. 2020. ITU-T.K.83 Monitoring of electromagnetic field levels. 

55. ITU. 2020. ITU-T.K.Sup 20 ITU-T K.91 - Supplement on radiofrequency exposure evaluation around un-
derground base stations.

56. ITU. 2020. ITU-T.K.70 Mitigation techniques to limit human exposure to ЕМПs in the vicinity of radio-
communication stations.

57. ITU. 2020. ITU-T.K.91 Guidance for assessment, evaluation and monitoring of human exposure to radio 
frequency electromagnetic fields.

58. Jevremovic, V. ЕМП Radiation in Mobile Networks: A Closer Look at Emission Limits & Safe Distanc-
es. 2020. Available at https://www.ibwave.com/storage/app/media/pdf/white-papers/EMF-radiation-in-mo-



65

bile-wireless-networks-pt1.pdf. Accessed 28 April 2021

59. Loughran, S. P., R. J. McKenzie, M. L. Jackson, M. E. Howard, and R. J. Croft. 2012. Individual Differenc-
es in the Effects of Mobile Phone Exposure on Human Sleep: Rethinking the Problem. Bioelectromagnetics 33 
(1). doi:10.1002/bem.20691.

60. Mantiply, E. D., K. R. Pohl, S. W. Poppell, and J. A. Murphy. 1997. Summary of Measured Radiofrequency 
Electric and Magnetic Fields (10 KHz to 30 GHz) in the General and Work Environment. Bioelectromagnetics 
18 (8). doi:10.1002/(SICI)1521-186X(1997)18:8<563::AID-BEM5>3.0.CO;2-0.

61. NTP. 2018a. NTP Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis Studies in B6c3f1/n Mice 
Exposed to Whole-Body Radio Frequency Radiation at a Frequency (1,900 Mhz) and Modulations (Gsm and 
Cdma) Used by Cell Phones.

62. NTP. 2018b. NTP Technical Report on the Toxicology and Carcinogenesis Studies in Sprague Dawley 
(Hsd:Sprague Dawley ® Sd ® ) Rats Exposed to Whole-Body Radio Frequency Radiation at a Frequency (900 
Mhz) and Modulations (Gsm and Cdma) Used by Cell Phones.

63. Ozturan, O., T. Erdem, M. C. Miman, M. T. Kalcioglu, and S. Oncel. 2002. Effects of the Electromagnetic 
Field of Mobile Telephones on Hearing. Acta Oto-Laryngologica 122 (3). doi:10.1080/000164802753648178.

64. Parazzini, M., S. Bell, G. Thuroczy, F. Molnar, G. Tognola, M.E. Lutman, and P. Ravazzani. 2005. 
Influence on the Mechanisms of Generation of Distortion Product Otoacoustic Emissions of Mobile Phone 
Exposure. Hearing Research 208 (1–2). doi:10.1016/j.heares.2005.04.013.

65. Petersen, R., and P Testagrossa. 1992. Radio-Frequency Electromagnetic Fields Associated with Cellu-
lar-Radio Cell-Site Antennas. Bioelectromagnetics, 13–527.

66. Purves, D., G. Augustine, D. Fitzpatrick, L. Katz, A.S. LaMantia, J. McNamara, and S. M. Williams, eds. 
2001. Neuroscience. 2nd ed.

67. Repacholi, M. H. 1998. Low-Level Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields: Health Effects 
and Research Needs. Bioelectromagnetics 19 (1): 1—19. doi:10.1002/(sici)1521-186x(1998)19:1&lt;1:aid-be-
m1&gt;3.0.co;2-5.

68. Romanenko, S., R. Begley, A. R. Harvey, L. Hool, and Vincent P. Wallace. 2017. The Interaction between 
Electromagnetic Fields at Megahertz, Gigahertz and Terahertz Frequencies with Cells, Tissues and Organ-
isms: Risks and Potential. Journal of The Royal Society Interface 14 (137). doi:10.1098/rsif.2017.0585.

69. Röösli, M., S. Lagorio, M. J. Schoemaker, J. Schüz, and M. Feychting. 2019. Brain and Salivary Gland 
Tumors and Mobile Phone Use: Evaluating the Evidence from Various Epidemiological Study Designs. Annual 
Review of Public Health 40 (1). doi:10.1146/annurev-publhealth-040218-044037.

70. Salford, L.G., A. E. Brun, J. L. Eberhardt, L. Malmgren, and B. R. Persson. 2003. Nerve Cell Damage in 
Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones. Environmental Health Perspec-
tives 111 (7). doi:10.1289/ehp.6039.

71. Scenihr. 2015. Opinion on Potential Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF). 
doi:10.2772/75635.



66

72. Sienkiewicz, Z., N. Jones, and A. Bottomley. 2005. Neurobehavioural Effects of Electromagnetic Fields. 
Bioelectromagnetics 26 (S7). doi:10.1002/bem.20141.

73. Sommer, A. M., K. Grote, T. Reinhardt, J. Streckert, V. Hansen, and A. Lerchl. 2009. Effects of Radiofre-
quency Electromagnetic Fields (UMTS) on Reproduction and Development of Mice: A Multi-Generation Study. 
Radiation Research 171 (1). doi:10.1667/RR1460.1.

74. Takebayashi, T., S. Akiba, Y. Kikuchi, M. Taki, K. Wake, S. Watanabe, and N. Yamaguchi. 2006. Mo-
bile Phone Use and Acoustic Neuroma Risk in Japan. Occupational and Environmental Medicine 63 (12). 
doi:10.1136/oem.2006.028308.

75. Uloziene, I., V. Uloza, E. Gradauskiene, and V. Saferis. 2005. Assessment of Potential Effects of the 
Electromagnetic Fields of Mobile Phones on Hearing. BMC Public Health 5 (1). doi:10.1186/1471-2458-5-39.

76. USGA. 1994. Status of Research on the Safety of Cellular Telephones. Washington, DC.

77. Ushiyama, A., H. Masuda, S. Hirota, K. Wake, H. Kawai, S. Watanabe, M. Taki, and C. Ohkubo. 2007. 
Biological Effect on Blood Cerebrospinal Fluid Barrier Due to Radio Frequency Electromagnetic Fields Expo-
sure of the Rat Brain in Vivo. The Environmentalist 27 (4). doi:10.1007/s10669-007-9070-3.

78. Verschaeve, L., and A. Maes. 1998. Genetic, Carcinogenic and Teratogenic Effects of Radiofrequency 
Fields1This Is the Second in a Series of Four Papers, the First of Which Was Published in Mutation Res. 
387 (1997) Pp. 165–171.1. Mutation Research/Reviews in Mutation Research 410 (2). doi:10.1016/S1383-
5742(97)00037-9.

79. Vijayalaxmi, and T. J. Prihoda. 2018. Comprehensive Review of Quality of Publications and Meta-Anal-
ysis of Genetic Damage in Mammalian Cells Exposed to Non-Ionizing Radiofrequency Fields. Radiation Re-
search 191 (1). doi:10.1667/RR15117.1.

80. WHO. 2014. WHO Fact Sheet 193 - Electromagnetic Fields and Public Health: Mobile Phones. Https://
Www.Who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Electromagnetic-Fields-and-Public-Health-Mobile-Phones.



67

Поглавје 4

4   Развој на мобилни технологии

Ова поглавје дава преглед на наследството на безжичните и мобилните системи 
како што се 2G, 3G и 4G, во однос на радио интерфејсот и дизајнот на физичкиот 
слој, како што е дефинирано во документите за стандардизација на 3GPP. Исто 
така, поглавјето ги опишува 5G техничката спецификација и спецификите за 
стандардизација, елаборирани за споредбата и врската помеѓу 5G и спецификите 
на наследниот систем.

4.1   Глобален систем за мобилна комуникација (ГСМ – GSM)

Глобалниот систем за мобилни комуникации (GSM) е првиот дигитален мобилен 
комуникациски систем. Тоа е стандард кој е развиен од Европскиот институт 
за телекомуникациски стандарди (ETSI) за да ги опише протоколите за втората 
генерација (2G) дигитални мобилни мрежи коишто ги користат мобилните уреди. 
GSM/2G мобилните системи беа развиени како замена за аналогните мобилни 
мрежи од првата генерација (1G). Стандардот GSM првенствено се фокусира на 
дигитална вклученост во колото на мрежата, оптимизирана за целосна дуплекс 
говорна телефонија. Сепак, GSM еволуираше со текот на времето за да вклучи IP 
комуникација базирана на податоци, преку нејзините екстензии, основен пакет 
за радио сервиси (GPRS) и ги зголеми стапките на податоци за еволуција на GSM 
(EDGE).

GSM мрежата е составена од неколку елементи на системот. Слика 4.1 го прикажува 
распоредот на генеричката GSM мрежа (3GPP TS 23.002 1999). Мрежата GSM 
може да се подели на три широки делови. Мобилната станица (MS) е поврзана 
со претплатникот. Потсистемот на базната станица ја контролира радио врската 
со мобилната станица. Потсистемот на мрежата, чиј главен дел е Центарот за 
префрлување на мобилни услуги (MSC), врши префрлување на повици помеѓу 
корисниците на мобилната телефонија и помеѓу корисниците на мобилна и фиксна 
мрежа. MSC исто така се справува со операциите за управување со мобилноста. 
Центарот за операции и одржување го надгледува правилното работење и 
поставување на мрежата.

Слика 4.1: GSM системска архитектура (3GPP TS 23.002 1999)
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Мобилната станица се состои од мобилна опрема (терминал) и паметна картичка 
наречена Модул за идентификација на претплатникот (SIM). SIM картичката 
обезбедува лична мобилност, така што корисникот може да има пристап до 
претплатените услуги без оглед на одреден терминал. Вметнувајќи ја SIM-картичката 
во друг GSM терминал, корисникот може да прима повици на тој терминал, да 
остварува повици од тој терминал и да прима други претплатени услуги. Мобилната 
опрема е уникатно идентификувана од Меѓународниот идентитет за мобилна опрема 
(IMEI). SIM-картичката содржи меѓународен идентитет на мобилен претплатник 
(IMSI) што се користи за идентификување на претплатникот на системот, таен 
клуч за автентикација и други информации. IMEI и IMSI се независни, со што се 
овозможува лична мобилност.

Потсистемот на базната станица е составен од два дела, станица на базен 
примопредавател (BTS) и контролор на базна станица (BSC). Овој потсистем е 
познат и како GSM EDGE радио пристапна мрежа (GERAN). Тие комуницираат 
преку стандардизираниот интерфејс на Abis, овозможувајќи (како и во остатокот 
од системот) работење помеѓу компонентите направени од различни добавувачи. 
Станицата на основниот примопредавател ги содржи радио примо-предавателите 
коишто ја дефинираат ќелијата и се справуваат со протоколите за радио-врски со 
мобилната станица. Контролорот на базната станица управува со радио ресурсите 
за еден или повеќе BTS. Тој се справува со воспоставување на радио-канали, 
пребарување фреквенции и примопредавања. BSC е врската помеѓу мобилната 
станица и Центарот за префрлување на мобилни услуги (MSC).

Централната компонента на мрежниот потсистем е Центарот за префрлување на 
мобилни услуги (MSC). Тој делува како нормален јазол за преклопување на PSTN или 
ISDN и дополнително ги обезбедува сите функционалности потребни за управување 
со мобилниот претплатник, како што се регистрација, автентикација, ажурирање 
на локација, примопредавање и пренасочување на повик до претплатникот 
во роаминг. Овие услуги се обезбедуваат заедно со неколку функционални 
ентитети, кои заедно го формираат потсистемот на мрежата. MSC обезбедува 
поврзување со фиксни мрежи (како што се PSTN или ISDN). Сигнализацијата помеѓу 
функционалните субјекти во мрежниот потсистем користи сигнален систем број 7 
(SS7), што се користи за позадинска сигнализација во ISDN и широко се користи 
во тековните јавни мрежи со вклучено коло. Примарниот регистар за локација 
(HLR) и регистарот за локација на посетителот (VLR), заедно со MSC, обезбедуваат 
можности за пренасочување на повици и роаминг можности на GSM. HLR ги 
содржи сите административни информации на секој претплатник регистриран во 
соодветната GSM мрежа, заедно со моменталната локација на мобилниот телефон. 
Локацијата на мобилниот телефон обично е во форма на сигнална адреса на VLR 
поврзана со мобилната станица. Процедурата на пренасочување не е од интерес за 
оваа студија. Логично има еден HLR по GSM мрежа, иако може да се имплементира 
како дистрибуирана база на податоци. Регистарот за локации на посетители (VLR) 
содржи избрани административни информации од HLR, потребни за контрола на 
повик и обезбедување на претплатнички услуги, за секој мобилен телефон што 
моментално се наоѓа во географската област контролирана од VLR. Иако секој 
функционален ентитет може да се имплементира како независна единица, сите 
производители на опрема за вклучување до денес го спроведуваат VLR заедно 
со MSC, така што географската област контролирана од MSC одговара на онаа 
контролирана од VLR, со што се поедноставува потребната сигнализација. Другите 
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два регистри се користат за автентикација и безбедносни цели. Регистарот за 
идентификација на опремата (EIR) е база на податоци којашто содржи список на 
целата валидна мобилна опрема на мрежата, каде што секоја мобилна станица е 
идентификувана од нејзиниот меѓународен идентитет за мобилна опрема (IMEI). 
Центарот за автентикација (AuC) е заштитена база на податоци којашто зачувува 
копија од тајниот клуч складиран во SIM-картичката на секој претплатник, што се 
користи за автентикација и шифрирање преку радио каналот.

4.1.1   GSM радио интерфејс

Сите специфични потсистеми во GSM се меѓусебно поврзани со стандардизирани 
интерфејси. Оваа студија првенствено се фокусира на радио интерфејсот, означен 
како Um интерфејс, како главен извор на ЕМП.

Во GSM интерфејсот Um користи хибриден метод за пристап заснован на поделба 
на времето и фреквенцијата, т.е. TDMA/FDMA (3GPP TS 45.001 2000). Поделбата на 
времето и фреквенцијата/дуплексирање е организирана во неколку слоеви. Прво, 
Up Link и Down Link насоките се една спроти друга во два посебни спектари на опсези 
од 25 MHz. Секој опсег од 25 MHz е поделен на 200 KHz помали под-опсези, секој носи 
по еден РФ носач, што е еднакво на 125 носачи на опсег од 25 MHz. Бидејќи еден 
носач се користи како чувар на каналот помеѓу GSM и другите постоечки технологии 
во соседните опсези на фреквенции, само 124 носачи се неискористени за GSM 
комуникацијата. Секој носач на GSM е поделен на структурна рамка заснована на 
време од 8 делови. Секој дел е доделен на одреден корисник. Во GSM, секој дел е 
означен како физички канал. Рамката TDMA има приближно времетраење од 4,615 
милисекунди, што резултира со времетраење на делот/каналот приближно од 0,577 
милисекунди. Слика 4.2 обезбедува визуелна претстава за организација на високо 
ниво на радио интерфејс и за нејзиниот TDMA / FDMA мултиплексен пристап.

Слика 4.2: Организација на интерфејс GSM Um (GSM 900 опсег)
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Структурата на GSM рамката (3GPP TS 45.005 2000) е означена како хипер-рамка, 
супер-рамка, повеќеслојна рамка и рамка. Минималната единица е рамка (или 
TDMA рамка) која е изработена од 8 временски делови. Една GSM хипер-рамка е 
составена од 2048 супер-рамки. Секоја GSM супер-рамка е составена од специфичен 
број на мулти-рамки, 26 или 51 во зависност од видот на сообраќајот, корисникот 
или контролата. Секоја GSM мулти рамка е составена од рамки, 51 или 26, засновани 
на типот на повеќеслојна рамка. Секоја рамка е составена од 8 временски делови. 
Оттука, ќе има вкупно 2715648 TDMA рамки достапни во GSM и истиот циклус се 
повторува на секои 3,5 часа, Слика 4.3.

Физичкиот слој GSM, кој се користи како примарен фасилитатор на безжичните 
преноси, се базира на неколку 3GPP технички спецификации. Физичкиот слој е 
наведен во (3GPP TS 45.001 2000) и логичките канали во (3GPP TS 45.002 2000). 
Кодирањето на каналот е наведено во (3GPP TS 45.003, 2000) и модулацијата е 
наведена во (3GPP TS 45.004 2000). GSM користи единствен носач на преносот 
заснован на минимално менување на копчињата на Гусиан (GMSK). Истиот дизајн 
на физичкиот слој се користи во GPRS, додека EDGE вклучува модифициран физички 
слој. Над GMSK, EDGE исто така вклучува 8PSK како поефикасна модулација, која 
обезбедува подобрени стапки на податоци. Аспектот на РФ на физичкиот слој на 
GSM е организиран во неколку различни опсези на спектар, Табела 4.1 (AEC 2021).

Слика 4.3:Организација на рамки за интерфејс GSM Um
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a)

b)

Слика 4.4: Распределба на спектарот GSM во С. Македонија: а) опсег од 900MHz
б) опсег од 1800MHz (AEC 2021)

4.2   Универзален мобилен телекомуникациски систем (UMTS)

UMTS е чадор термин за третата генерација (3G) радио технологии, како наследник 
на 2G. UMTS е развиен и одржуван од 3GPP (3-та генерација на партнерски проект), 
обезбедувајќи нов дизајн на системот, нудејќи неколку одлики. Овие карактеристики 
вклучуваат поддршка за вклучување на кола и пакет на кола, поддршка за гласовни 
и апликации за податоци, поддршка за непречена подвижност на гласовни и 
апликации за податоци, подобрување на спектралната ефикасност, наследна 
поддршка за GSM/ GPRS системите, зголемување на квалитетот на гласот, пакет 
за ниски кружни одложувања на патот итн. UMTS вклучува две еволуции на 
технологијата, односно брз пристап до пакети (HSPA) и брз пристап до пакети 
плус (HSPA+), што првенствено поттикнува значителни подобрувања во однос на 
капацитетот на системот и спектралната ефикасност и QoS поддршка.

Мрежата UMTS е составена од неколку елементи на системот. UMTS специфицира 
комплетен мрежен систем, кој вклучува мрежа за радио пристап (UMTS 
терестријална радио пристапна мрежа или UTRAN), основна мрежа (CN) и картички 
за корисничка опрема (UE). UTRAN ја контролира радио врската со UE. Основната 
мрежа е главниот дел којшто врши префрлување на повици помеѓу корисниците на 
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Табела 4.1: Распределба на генерички спектар на GSM

GSM 900 GSM 1800 GSM 1900

Uplink 890 – 915 MHz 1710 – 1785 MHz 1850 – 1910 MHz

Downlink 935 – 960 MHz 1805 – 1880 MHz 1930 – 1990 MHz

Во С. Македонија има неколку доделени опсези што можат да се користат за GSM и 
се специфични за видот на распоредување на системот. Поточно, во С. Македонија, 
GSM може да се распореди во опсезите GSM 900 и GSM 1800, врз основа на 
синтаксата од Табела 1. Распределбата на спектарот за обемот е прикажана на 
слика 4.4 (AEC 2021).
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мобилна телефонија и корисниците на мобилна и фиксна мрежа, како и рутирањето 
на пакетот податоци. UE ја претставува мобилната опрема, односно терминалот. 
Слика 4.5 го прикажува распоредот на архитектурата на системот UMTS (3GPP TS 
23.002 1999).

Слика 4.5: Архитектура на системот UMTS

Корисничката опрема, слично како и MS во GSM, се состои од мобилна опрема 
(терминал) и паметна картичка наречена Модул за идентификација на претплатникот 
(SIM). SIM картичката обезбедува лична мобилност, така што корисникот може да 
има пристап до претплатените услуги без оглед на одреден терминал. Вметнувајќи 
ја SIM картичката во друг терминал на UMTS, корисникот може да прима повици на 
тој терминал, да остварува повици од тој терминал и да прима други претплатени 
услуги. Мобилната опрема е уникатно идентификувана од меѓународниот идентитет 
за мобилна опрема (IMEI). SIM картичката содржи меѓународен идентитет на 
мобилен претплатник (IMSI) што се користи за идентификување на претплатникот 
на системот, таен клуч за проверка и други информации. IMEI и IMSI се независни, 
со што се овозможува лична мобилност.

UTRAN е составен од два дела, NodeB (т.е. основната станица) и контролорот на 
радио мрежата (RNC). Тие комуницираат преку стандардизираниот Iub интерфејс, 
овозможувајќи (како и во остатокот од системот) работење помеѓу компонентите 
направени од различни добавувачи. На NodeB се сместени радио примопредавателите 
коишто ја дефинираат ќелијата и се справуваат со протоколите за радио-врски со 
корисничката опрема. Контролорот на радио мрежата управува со радио ресурсите 
за еден или повеќе NodeBs. Тој се справува со поставување на радио-каналите и 
примопредавањата. RNC е врска помеѓу мобилната станица и основната мрежа.

Основната мрежа е составена од функционални модули кои вклучуваат коло и 
пакет прекинувач. За операциите со вклучено коло (CS), CN ги вклучува MSC и GMSC 
заедно со модули за бази на податоци, како што се VLR, HLR, итн. Јазолот GMSC е 

lu-cs

lu-ps

UTRAN

SGSN

HLRS CP

GMSCMSC/VLR

GGSN

PSTN/ISDN

UE
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поврзан со PSTN /ISDN во случајот CS и се користи како портал помеѓу UMTS мрежа 
и други CS мрежи. За операциите со вклучен пакет (PS), CN ги вклучува SGSN и 
GGSN. SGSN е одговорен за управување со сообраќајот засновано на IP во мрежата. 
GGSN делува како порта меѓу мрежата UMTS и мрежата на пакетни податоци (PDN) 
за случајот PS.

4.2.1   UMTS радио интерфејс

Сите специфични потсистеми во UMTS се меѓусебно поврзани со стандардизирани 
интерфејси. Оваа студија првенствено се фокусира на радио интерфејсот, означен 
како Uu интерфејс, како главен извор на ЕМП во UMTS мрежите.

Во споредба со интерфејсот Um на GSM, Uu интерфејсите на UMTS воведуваат целосно 
нов дизајн во однос на формите на брановите на сигналот и повеќекратниот пристап 
(3GPP TS 25.106 2001). UMTS користи пристап на директен спектар на ширење на 
секвенца, каде што сигналот вештачки се шири со употреба на PN секвенците. 
Специфичното решение за широк спектар на ширење на секвенца што се користи 
во UMTS е т.н. широк опсег со повеќе пристапни кодови (W-CDMA), кој работи на 
ширина на каналот од 5 MHz. Спецификациите за радио пристапот ги олеснуваат и 
варијантите на поделбата на фреквенцискиот дуплекс (FDD) и временската поделба 
на дуплексот (TDD), а неколку опции за чипови се предвидени во опцијата TDD, 
овозможувајќи ѝ на UTRAN технологијата да работи во широк опсег на опсези и 
да коегзистира со други технологии за радио пристап. Поради W-CDMA пристапот, 
UMTS е единствена фреквенција, мрежа, каде што сите корисници по ќелија и 
сите ќелии работат на иста фреквенција. Ортогонализацијата помеѓу страници на 
ќелијата и корисниците, се изведува со употреба на кодови за канализација и брзо 
движење. Стапката на чипот на кодовите, во UMTS е утврдена на 3,84 Mcps. Табела 
4.2 ја претставува спецификацијата на кодот користен во UMTS. 

Табела 4.2: Спецификација на кодот UMTS

Кодови за канализација Кодови за брзо движење

Должина UL: 4-256 чипови (1.0-66.7 μs)
DL: 512 чипови

UL: (1) 10 ms = 38400 чипови или 
(2) 66.7 μs = 256 чипови. 

DL: 10 ms = 38400 чипови

Број на кодови Зависи од тековниот дизајн и 
факторот на ширење

UL: неколку милиони
DL: 512

Збир на кодови OVSF

Долги 10 ms кодови: Златни 
кодови

Кратки кодови: Продолжени S(2) 
сет на кодови

Спектар на ефект на ширење Да Не

Во UMTS физичкиот пренос е организиран во радио рамки и слотови. Слотовите не 
дефинираат физички канали, но се користат за периодична контрола. Секоја радио 
рамка се состои од 15 слотови и има времетраење од 10ms, Слика 4.6, (3GPP TS 
25.106 2001). 
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Слика 4.6: Формат на радио рамка во UMTS

Физичкиот слој UMTS којшто се користи како примарен олеснувач на безжичните 
преноси, се базира на неколку 3GPP технички спецификации. Физичкиот слој е 
наведен во (3GPP TS 25.101 2001) за TDD и (3GPP TS 25.102 2001) за FDD. Како што 
беше дискутирано, UMTS користи единствен преносен оператор заснован на W-CD-
MA. Истиот дизајн на физичкиот слој се користи во HSPA и HSPA+, со модификации 
што првенствено се забележуваат на MAC слојот. Сепак, HSPA и HSPA+ исто така 
вклучуваат повеќе дизајни на приемници на антена и модулации од повисок ред, 
што значително го подобрува капацитетот на системот. Поточно, UMTS го користи 
QPSK како основна модулација за радиопреносите, додека HSPA/HSPA+ вклучува 
16-QAM и 64-QAM модулации, со цел да се обезбеди поголема ефикасност на 
спектарот. Покрај тоа, дизајнот на повеќекратната антена во HSPA/HSPA+ првично 
бил дизајниран за 2х2 антена, системи. Сепак, подоцнежните дизајни вклучуваат 
поголем број антени, на пр. 4х4. Исто така, HSPA+ вклучува концепт на агрегација 
на носач, каде што системот може да собере UMTS канали до 4 x 5 MHz за подобрен 
капацитет на системот. Аспектот на РФ на физичкиот слој на UMTS е организиран во 
неколку различни спектарски опсези, Табела 4.3. 

Табела 4.3: Алокација на генерички спектар на UMTS

Опсег I Опсег II Опсег III Опсег IV Опсег V Опсег VI

Uplink 1922.4 – 
1977.6 MHz

1852.4 – 
1907.6 MHz

1712.4 – 
1782.6 MHz

1712.4 – 
1752.6 MHz

826.4 – 846.6 
MHz

832.4 – 837.6 
MHz

Downlink 2112.4 – 
2167.6 MHz

1932.4 – 
1987.6 MHz

1807.4 – 
1877.6 MHz

2112.4 – 
2152.6 MHz

871.4 – 891.6 
MHz

877.4 – 882.6 
MHz

Во С. Македонија има неколку доделени опсези што можат да се користат за UMTS 
и се специфични за видот на распоредување во системот (AEC 2021). Поточно, во 
С. Македонија, UMTS може да биде распореден во опсегот I и опсегот III, врз основа 
на синтаксата од табелата 3. Распределбата на спектарот за опсезите е прикажана 
на слика 4.7.

10ms 10ms
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Слика 4.7: Распределба на спектарот UMTS во С. Македонија:
а) опсег I б) опсег III (AEC 2021)

a)

b)

DCS 1800 (GSM 1800)
IMT (UMTS\LTE\NR\WiMAX

DCS 1800 (GSM 1800)
IMT (UMTS\LTE\NR\WiMAX DECT

1700 1710 1785 1800 1805 1880 1900

4.3   Долгорочна еволуција (LTE)

Називот LTE (Долгорочна еволуција) е даден на развојот на новата генерација 
мобилни системи за мобилна комуникација со високи перформанси. Тој се смета за 
последен чекор кон 4-та генерација (4G) радио технологии дизајнирани да ги зголемат 
капацитетот и брзината на мобилните телефонски мрежи. Додека поранешната 
генерација на мобилни телекомуникациски мрежи се колективно познати како 2G 
или 3G, LTE се продава како 4G, иако барањата за 4G ITU се исполнети со нејзината 
еволуција, односно LTE-напредна.

Стандардот LTE е развиен од 3GPP како продолжение на технологиите UMTS 
(засновано на 3GPP стандардот) и 1xEV-DO (база на 3GPP2 стандард). LTE е 
главно дизајниран за брзи апликации за податоци во uplink и во downlink. LTE нуди 
можност за поддршка на глас преку LTE (VoLTE) како прв пакет со вклучен говорен 
сервис во мобилните системи. Врз основа на специфичните 3GPP стандарди за 
LTE, технологијата обезбедува неколку подобрувања во споредба со наследените 
системи 2G и 3G: 1) Намалена цена по бит; 2) Зголемено обезбедување на услуги; 
3) Флексибилност на употребата на постоечките и новите фреквенциски опсези; 4) 
Поедноставена архитектура; 5) Подобрена енергетска ефикасност.

Системот за архитектонската еволуција (SAE) е нова мрежна архитектура дизајнирана 
да ги поедностави LTE мрежите и да воспостави рамна архитектура слична на другите 
мрежни комуникациски мрежи базирани на IP (3GPP TS 23.882 2007). SAE користи 
eNB и портал за пристап (aGW) и ги отстранува RNC и SGSN од еквивалентната 3G 
мрежна архитектура за да создаде поедноставна мобилна мрежа. Ова овозможува 
мрежата да се гради со „All-IP“ дизајн. SAE поттикнува целосно меѓусебно работење 
со друга поврзана безжична технологија не-3GPP (WiMAX, WLAN, итн.). Тој може да 
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Слика 4.8: LTE SAE (еволуција на архитектурата на системот)

E-UTRAN е составен од eNodeB (т.е. базната станица). На eNodeB се сместени радио 
примо-предавателите коишто ја дефинираат ќелијата и се справуваат со протоколите 
за радио-врски со корисничката опрема. Исто така, тој управува со радио-ресурсите 
и се справува со поставувањето на радио-каналот. ENodeB е директно поврзан 
со основната мрежа (EPC) преку S1-C интерфејсот до MME, и преку S1-U (или S-U) 
интерфејсот до Serving Gateway. ENodeB комуницира преку радио интерфејсот со 
корисничката опрема.

Корисничката опрема, слично како UE во 3G, се состои од мобилна опрема (терминал) 
и паметна картичка наречена Модел за идентификација на претплатникот (SIM). 
SIM-от обезбедува лична мобилност, така што корисникот може да има пристап до 
претплатените услуги без оглед на одреден терминал. Вметнувајќи ја SIM-картичката 
во друг терминал, корисникот може да прима повици на тој терминал, да остварува 
повици од тој терминал и да прима други претплатени услуги. Мобилната опрема е 
уникатно идентификувана од Меѓународниот идентитет за мобилна опрема (IMEI). 
SIM-картичката содржи Меѓународен идентитет на мобилен претплатник (IMSI) 
што се користи за идентификување на претплатникот на системот, таен клуч за 
проверка и други информации. IMEI и IMSI се независни, со што се овозможува 
лична мобилност.

Еволуираното јадро е клучен дел од SAE. Неговите главни компоненти вклучуваат 
MME, SGW и PGW. Ентитетот за управување со мобилност (MME) е одговорен 
за следење на неактивниот режим на UE (опрема на корисникот); постапка 
за повикување, како што е повторното пренесување; процес на активирање и 
деактивирање на носителот; избор на SGW за UE на почетното приклучување; 
внатрешното-ЛТЕ предавање со преместување на јазолот на јадрото на мрежата; 
автентикација на корисникот со HSS. Тоа е исто така одговорно за спроведување 
на ограничувањата во роаминг на UE. MME се справува со шифрирање/заштита на 
интегритетот за сигнализацијата на NAS и управувањето со безбедносниот клуч. 
Тоа поддржува законско следење на сигнализацијата и функцијата на контролната 

управува и да дозволува технологиите што не се во 3GPP директно да се поврзуваат 
со мрежата и да се управуваат од нив во рамки на истата мрежа. Архитектурата на 
системот LTE (т.е. SAE) се состои од три главни составни блокови, напреден-UTRAN 
(E-UTRAN), напредно пакет јадро (EPC) и потсистем IMS/Интернет, Слика 4.8.

MME HSS

S11

S1-C

S1-C

S-U
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рамнина за мобилност помеѓу LTE и наследните мрежи со S3 интерфејсот. 
Интерфејсот S6a го поврзува MME со HSS за роаминг UEs. Главната функција на 
порталот за сервисирање е рутирање и проследување на кориснички пакети. Тоа 
е исто така одговорно за меѓу-eNB примопредавања во U-рамнината и обезбедува 
мобилност помеѓу LTE и другите видови мрежи, како што се помеѓу 2G/3G и 
P-GW. Податоците DL од UEs во состојба на мирување се прекинуваат во SGW, а 
пристигнувањето на DL податоците предизвикува вклучување за UEs. SGW чува 
информации од контекст, како што се параметрите на носителот на IP и рутирање 
информации и ги зачувува контекстите на UEs кога ќе се случи вклучување. Тоа е 
исто така одговорно за реплицирање на сообраќајот на корисникот за законско 
следење. PDN портата (PGW) е поврзувачки јазол помеѓу UEs и надворешните мрежи. 
Тоа е влезна точката на сообраќајот на податоци за UEs. Со цел да се пристапи до 
повеќе PDN, UEs можат да се поврзат со неколку PGW истовремено. Функциите на 
PGW вклучуваат: спроведување на политиката; филтрирање на пакети; поддршка за 
полнење; законско пресретнување; скрининг на пакети. Друга важна улога на PGW е 
да обезбеди мобилност помеѓу 3GPP и не-3GPP мрежите.

IMS/Интернетот е одговорен за сместување на интернет мултимедијалниот 
потсистем, кој го поттикнува работењето на сервисот VoLTE, како и на многу други 
спакувани аспекти на податоци. По дефиниција, HSS не е дел од EPC и се наоѓа во 
блокот IMS/ Интернет, како надворешен елемент.

4.3.1   LTE радио интерфејс

Сите специфични потсистеми во LTE се меѓусебно поврзани со стандардизирани 
интерфејси. Оваа студија првенствено се фокусира на радио интерфејсот, означен 
како X1 или LTE-Uu интерфејс (3GPP TS 36.201 2007), како главен извор на ЕМП во 
LTE мрежите.

Во споредба со интерфејсот Uu на UMTS, интерфејсот Uu на LTE воведува целосно 
нов дизајн во однос на брановите форми на сигналот и повеќекратниот пристап. LTE 
користи мулти-носач на пристап, базиран на повеќекратниот пристап до одделот 
за ортогонална фреквенција (OFDMA) во downlink и повеќекратниот пристап до 
единицата за фреквенција на единечен оператор (SC-FDMA) во uplink. Физичкиот 
слој во LTE овозможува склаести ширини на опсег, кои се движат од 1,4 MHz, 3 
MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, до 20 MHz. Подоцнежните еволуции на LTE, т.е. LTE-A 
стандардот, овозможува агрегација на носачот до 100 MHz ширина на опсег.

Во LTE, физичкиот пренос е организиран во радио рамки, блокови на ресурси 
и слотови. Секоја радио рамка се состои од 20 слотови и има времетраење од 
10 ms, Слика 4.9. Секоја рамка се дели во 10 под-рамки кои се состојат од два 
последователни слотови и имаат времетраење од 1 ms. Секој слот има времетраење 
од 0,5 ms и се состои од 6 или 7 OFDM симболи. Секој од симболите на OFDM се 
пренесува преку 12 последователни под-носачи на OFDM, со ширина на опсег од 15 
kHZ, што резултира со вкупно 180 kHz окупирана ширина на опсег по OFDM симбол. 
2-Д организацијата на еден слот, т.е. 0,5 ms и 180 kHz се нарекува блок на ресурси, 
во LTE системите и е минимален квантен извор што мрежата може да го распредели 
во радио интерфејсот.
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Слика 4.9: Формат на физички пренос и радио рамка LTE (3GPP TS 36.201 2007)

Помеѓу сите непосредни симболи на OFDM, LTE го вметнува цикличниот префикс, 
како средство за ублажување на интер-симболот на пречки што се јавува во 
безжичен канал со повеќе патишта. Најмалиот елемент во оваа радио структура 
е елементот на ресурси, кој е дефиниран како еден под-носител на OFDM за еден 
симбол на OFDM. Повеќекратниот пристап во LTE се изведува со распределување на 
различни блокови на ресурси на различни корисници врз основа на слот. Бројот на 
блокови на ресурси на кој му е доделен корисник, зависи од барањата на корисникот 
и профилот на апликацијата. За насоката на врската, LTE користи SC-FDMA наместо 
OFDMA, со цел да се минимизира моќноста на преносот и односот на најголема 
просечна моќност. Во суштина, ресурсниот блок останува ист во димензии, т.е. 0,5 
ms и 180 kHz, сепак, еден SC-FDMA се пренесува за пократок временски период со 
поголема ширина на опсег, слика 4.10.
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Слика 4.10: Формат LTE OFDMA наспроти SC-FDMA (3GPP TS 36.201 2007)

Физичкиот слој LTE, кој се користи како примарен олеснувач на безжичните преноси, 
се базира на неколку 3GPP технички спецификации (3GPP TS 36.104 2017). Како што 
беше дискутирано, LTE користи пренос со повеќе носачи базиран на OFDM. Истиот 
дизајн на физички слој се користи во LTE-A, со модификации што првенствено се 
забележуваат на MAC слојот. Сепак, LTE-A исто така вклучува повисок ред на дизајни 
на повеќе антени, примопредаватели и модулации од повисок ред кои значително го 
подобруваат капацитетот на системот. Поточно, LTE ги користи QPSK, 16QAM и 64QAM 
како основна модулација за радиопреносите, додека LTE-A вклучува модулации од 
повисок ред, до 256QAM со цел да обезбеди поголема спектрална ефикасност. 
Покрај тоа, дизајнот на повеќекратната антена во LTE првично била дизајнирана за 
антена 4x4, во downlink, а сега и MIMO поддршка за uplink. LTE-напредната верзија 
ги поддржува шемите со еден корисник MIMO (SU-MIMO) и повеќе корисници MIMO 
(MU-MIMO). Големината на низата на антената може да достигне до 8-слоен MIMO 
(8x8 MIMO) и 4-слоен MLMO (4x4 MIMO). Користејќи го ова ажурирање, LTE-A мрежите 
можат да постигнат теоретска врвна спектрална ефикасност од 30 bit/s/Hz за down-
link и 15 bit/s/Hz за uplink. РФ аспектот на физичкиот слој на LTE е организиран во 
неколку различни спектрални опсези, Табела 4.4, Табела 4.5, Табела 4.6.

LTE фреквенциски 
опсези

Uplink (UL) 
оперативниот опсег BS 

прима UE пренос 
(FUL(low) -FUL(High))   MHz

Downlink (DL) 
оперативниот опсег BS 

прима UE пренос 
(FDL(low) -FDL(High)) MHz

Дуплекс режим

1 1920 – 1980 2110 – 2170 FDD

2 1850 – 1910 1930  – 1990 FDD

3 1710 – 1785 1805  – 1880 FDD

4 1710  – 1755 2110  – 2155 FDD

5 824 – 849 869 – 894 FDD

6 830 – 840 875 – 885 FDD

12x15K=180KHz

12x15K=180KHz

OFDMA SC-FDMA
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7 2500 – 2570 2620 – 2690 FDD

8 880 – 915 925 – 960 FDD

9 1749.9 – 1784.9 1844.9 – 1879.9 FDD

10 1710 – 1770 2110 – 2170 FDD

11 1427.9 – 1447.9 1475.9 – 1495.9 FDD

12 699 – 716 729 – 746 FDD

13 777 – 787 746 – 756 FDD

14 788 – 798 758 – 768 FDD

15 Reserved Reserved FDD

16 Reserved Reserved FDD

17 704 – 716 734 – 746 FDD

18 815 – 830 860 – 875 FDD

19 830 – 845 875 – 890 FDD

20 832 – 862 791 – 821 FDD

21 1447.9 – 1462.9 1495.9 – 1510.9 FDD

...

23 2000 – 2020 2180 – 2200 FDD

24 1626.5 – 1660.5 1525 – 1559 FDD

25 1850 – 1915 1930 – 1995 FDD

....

33 1900 – 1920 1900 – 1920 TDD

34 2010 – 2025 2010 – 2025 TDD

35 1850 – 1910 1850 – 1910 TDD

36 1930 – 1990 1930 – 1990 TDD

37 1910 – 1930 1910 – 1930 TDD

38 2570 – 2620 2570 – 2620 TDD

39 1880 – 1920 1880 – 1920 TDD

40 2300 – 2400 2300 – 2400 TDD

41 2496 – 2690 2496 – 2690 TDD

42 3400 – 3600 3400 – 3600 TDD

43 3600 – 3800 3600 – 3800 TDD

Табела 4.5: Алокација на генерички спектар на LTE: Агрегација на носачи интрафреквенциски опсези

E-UTRA CA опсег E-UTRA опсег

Uplink(UL) добиен 
оперативен опсег/

UE трансмисија
(FUL(low) -FUL(High))

,MHz

Downlink(DL) 
оперативен опсег 
BS трансмисија /

UE добиен
(FDL(low) -FDL(High))

,MHz

Дуплекс режим

CA_1 1 1920 – 1980 2110 – 2170 FDD

CA_40 40 2300 – 2400 2300 – 2400 TDD

Табела 4.4: Алокација на генерички спектар на LTE: LTE (E-UTRA) Фреквенциски опсези
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Табела 4.6: Алокација на генерички спектар на LTE: Агрегација на носачи интерфреквенциски опсези

Табела 4.7: Алокација на спектарот LTE во С. Македонија

E-UTRA CA опсег E-UTRA опсег

Uplink(UL) добиен 
оперативен опсег/

UE трансмисија
(FUL(low) -FUL(High))

,MHz

Downlink(DL) 
оперативен опсег 
BS трансмисија /

UE добиен
(FDL(low) -FDL(High))

,MHz

Дуплекс режим

CA_1-5 1 1920 – 1980 2110 – 2170 FDD

CA_1-5 5 824 – 849 869 – 894 FDD

Во С. Македонија има неколку доделени опсези што можат да се користат за LTE 
и се специфични за видот на распоредување на системот (AEC 2021). Поточно, во 
С. Македонија LTE може да се распореди во повеќе опсези и за FDD и за TDD врз 
основа на синтаксата од Табела 4.4. Распределбата на спектарот за опсезите е 
прикажана во Табела 4.7.

Опсег Операција

694 – 790 MHz Mobile Broadband

790 – 862 MHz Mobile Broadband

880 – 960 MHz Mobile Broadband

1710 – 1785 MHz / 1805 – 1880 MHz Mobile Broadband

1900 – 2690 MHz Mobile Broadband

3400 – 3800 MHz Fixed Wireless Access

4.4   Петта генерација на мобилни мрежи (5G)

5G е 5-та генерација на мобилни мрежи, и претставува значајна еволуција на 
наследните 4G LTE мрежи. 5G е дизајнирана да одговори на многу големиот раст на 
податоците и поврзаноста на денешното модерно општество. 5G првично ќе работи 
заедно со постојните 4G мрежи пред да се развива во целосно самостојни мрежи во 
следните изданија и проширувања на покриеност. Покрај обезбедувањето побрзи 
врски и поголем капацитет, многу важен аспект на 5G е минимизирана латентност 
на системот, 10x пониска од 4G LTE. 5G овозможува нова генерација на апликации, 
услуги и деловни можности коишто не се видени порано. Постојат три главни 
категории на употреба за 5G:

• Масивна комуникација од машина до машина. Позната е и како интернет 
на работите (IoT), и вклучува поврзување на голем број уреди без луѓе. Овој 
аспект има потенцијал да направи револуција во современите индустриски 
процеси и апликации, вклучувајќи ги земјоделството, производството и 
деловните комуникации.

• Ултра-сигурни комуникации со мала латентност. Критичката комуникација на 
мисијата е од најголема важност во сценарија како што се, контрола во реално 
време на уреди, индустриска роботика, комуникации и системи за безбедност 
од возило до возило, автономно управување и безбедни транспортни мрежи.

• Подобрен мобилен широкопојасен интернет. Поттикнувањето на значително 
поголема брзина на податоци за нови апликации, како што се фиксен безжичен 
пристап до интернет за домови, апликации за емитување на отворено без 
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Слика 4.11: 5G системска архитектура

5G-NR (NG-RAN) е составен од gNodeB (т.е. основната станица). Во gNodeB се 
сместени радио примопредавателите коишто ја дефинираат ќелијата и се справуваат 
со протоколите за радио-врски со корисничката опрема (UE). Исто така, тој управува 
со радио-ресурсите и се справува со поставувањето на радио-каналот. GNodeB е 
директно поврзан со 5G основната мрежа преку N2 интерфејс со AMF и преку N3 
интерфејс со UPF. GNodeB комуницира преку радио интерфејсот со корисничката 
опрема. Корисничката опрема, слично како UE во 3G/4G, се состои од мобилна 
опрема (терминал) и паметна картичка наречена Модел за идентификација на 
претплатникот (SIM). SIM-от обезбедува лична мобилност, така што корисникот 
може да има пристап до претплатените услуги без оглед на одреден терминал. 
Вметнувајќи ја SIM-картичката во друг терминал, корисникот може да прима повици 
на тој терминал, да остварува повици од тој терминал и да прима други претплатени 
услуги. Мобилната опрема е уникатно идентификувана од меѓународниот идентитет 
за мобилна опрема (IMEI). SIM-картичката содржи меѓународен идентитет на 
мобилен претплатник (IMSI) што се користи за идентификување на претплатникот 
на системот, таен клуч за проверка и други информации. IMEI и IMSI се независни, 
со што се овозможува лична мобилност.

Архитектурата на мрежата 5G Core е во срцето на новата спецификација за 5G и 
овозможува зголемена побарувачка за пропусен опсег што 5G мора да ја поддржува. 
Новото јадро на 5G, како што е дефинирано од 3GPP, користи архитектура заснована 
на облак и архитектура базирана на услуги (SBA), која се протега низ сите 5G 
функции и интеракции, вклучувајќи автентикација, безбедност, управување со сесии 
и агрегација на сообраќај од крајните кориснички уреди. Јадрото 5G дополнително 
ја нагласува мрежната виртуелизација на функциите (NFV) како интегрален дизајн 

потреба од комбиња за емитување и поголеми сценарија за мобилност на 
поврзаноста.

Архитектурата на системот 5G е дефинирана и специфицирана од поврзаноста на 
3GPP техничките спецификации. Главните столбови на архитектурата се 5G NR, т.е. 
мрежата за радио пристап и 5G Core, основниот дел на системот, Слика 4.11. (3GPP 
TS 23,501).
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концепт со виртуелизирани софтверски функции, способни да бидат распоредени 
со користење на инфраструктурата Mobile Edge Computing (MEC), која е централна 
во 5G архитектонските принципи. 

Промените на ниво на јадро се меѓу огромните архитектонски промени кои ја 
придружуваат промената од 4G на 5G. Помеѓу другите промени што го разликуваат 
јадрото 5G од неговиот претходник 4G се функцијата користење во авион (UPF) 
за раздвојување на контролата на пакетот портал и функциите на корисничката 
рамнина и функцијата за управување со пристап и мобилност (AMF) за да се одделат 
функциите за управување со сесиите од задачите за управување и управување со 
мобилноста.

Премостувањето на јазот помеѓу 4G и 5G ќе бара дополнителни чекори и добро 
оркестриран план за распоредување. Карактеристично за оваа промена ќе биде 
постепеното преминување од несамостоен модел во самостоен модел со можности 
за 5G архитектура. Моделот за несамостојно распоредување на 5G ги користи 
постојните LTE RAN и основни мрежи како сидро, со додавање на компоненти од 
5G носачот. Самостојниот модел 5G во суштина е 5G распоредување од темел 
со новата основна архитектура и целосно распоредување на целиот 5G хардвер, 
карактеристики и функционалност. Бидејќи не-самостојниот модел постепено им 
отстапува место на новите распоредувања на архитектурата на мобилните мрежи 
5G, внимателното планирање и спроведување ќе ја направат оваа транзиција лесна 
за корисничката база.

4.4.1   5G радио интерфејс

Сите специфични потсистеми во 5G се меѓусебно поврзани со стандардизирани 
интерфејси. Оваа студија првенствено се фокусира на радио интерфејсот, означен 
како 5G или NR воздушен интерфејс (3GPP TS 38.202 2020), како главен извор на 
ЕМП во 5G мрежите.

Во споредба со интерфејсот Uu на LTE, 5G воздушниот интерфејс воведува ажуриран 
дизајн во однос на брановите на сигналот и повеќекратниот пристап (3GPP TS 38.202 
2020, 3GPP TS 38.212 2020). 5G исто така користи мулти-носечки пристап, заснован на 
повеќекратниот пристап до одделот за ортогонална фреквенција (OFDMA) во down-
link и CP-OFDM- и DFT-S-OFDM во uplink. Физичкиот слој во 5G овозможува скалести 
ширини на опсег, кои се движат од 5 MHz, до 400 MHz. Една од најголемите разлики 
во дизајнот на брановите помеѓу 5G и LTE е скалестата нумерологија применета во 
5G. Како такви, под-носителите на OFDM во 5G можат да имаат различен опсег од 
15 kHz до 240 kHz.

Како што беше дискутирано, во 5G NR се поддржани повеќе нумерологии 
(конфигурација на бранови, како проред на подрамки) и структурата на радио 
рамката станува различна во зависност од видот на нумерологијата. Сепак, без оглед 
на нумерологијата, должината на една радио рамка и должината на една подрамка 
е иста. Должината на радио рамката е секогаш 10 ms, а должината на подрамката е 
секогаш 1 ms. Покрај тоа, бројот на симболи во слотот е променлив во 5G NR. Сепак, 
бројот на симболи во слотот не се менува со нумерологијата на OFDM. Во тој случај 
се менува само типот на конфигурација на слотот. За конфигурацијата на слотот 0, 
бројот на симболи за слотот е секогаш 14, а за конфигурацијата на слотот 1, бројот 
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а)

б)

в)

на симболи за слот е секогаш 7. Слика 4.12, ја прикажува организацијата на рамката 
за сите поддржани нумерологии, за конфигурацијата на слотот 0. Истата логика се 
применува и за конфигурацијата на слотот 1.
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Слика 4.12: Формат на радио рамка 5G NR:
а) 15kHz  б) 30kHz  в) 60kHz  г) 120kHz  д) Простор на под-носачот 240kHz (3GPP TS 38.211 2020)

Заради комуникацијата базирана на OFDM, 5G NR исто така го применува концептот 
на блокови на ресурси. Сепак, во споредба со LTE/4G, организацијата на блокови 
на ресурси е значително изменета и покомплексна. Во 5G NR организацијата на 
блокови на ресурси зависи од нумерологијата што се користи, Слика 4.13. Како што 
се гледа од сликата, блокот на ресурси 5G NR се состои од 12 последователни под-
носачи и различен број на слотови, во зависност од употребената нумерологија. За 
нумерологија 0, 5G NR ја има истата организација на блокови на ресурси како LTE/4G.

д)

0

г)
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Слика 4.13: Организација на блок ресурси 5G NR (3GPP TS 38.211 2020)

Физичкиот слој 5G NR, кој се користи како примарен олеснувач на безжичните 
преноси, се базира на неколку 3GPP технички спецификации. Како што беше 
споменато претходно, 5G NR користи мулти-носачки пренос заснован на OFDM. 
Поточно, 5G NR користи BPSK, QPSK, 16QAM и 64QAM и 256QAM како основна 
модулација за радиопреносите. Покрај тоа, дизајнот на повеќекратна антена во 5G 
NR е дизајниран и стандардизиран за да поддржува максимум 2 кодни зборови 
мапирани до максимум 8 слоја во downlink и до максимум 4 во uplink. Сепак, 5G NR 
предвидува употреба на масивен MIMO, каде што бројот на елементи на антената е 
значително поголем во споредба со наследените стандарди, како што се 3G и 4G. 
Во моментов широко користената идеја за масивен MIMO вклучува низа антена 
со димензии 64x64. Оттука, бројот на просторни слоеви е ист како кај LTE-A. Сепак, 
поголем број антени може да се користат за формирање на снопови и подобра 
просторна резолуција, како и за подобрена работа на MU-MIMO. 

5G NR е првиот стандард и технологија што вклучува две значително различни 
регионални фреквенции, FR1 - опсег на фреквенција 1 (3GPP TS 38.101-1 2020) и 
FR2 - опсег на фреквенција 2 (3GPP TS 38.101-2 2020). Предвидено е опсезите во 
фреквенцискиот опсег 1, FR1 да носат голем дел од традиционалниот сообраќај 
на мобилните комуникации. Поголемите фреквенциски опсези во опсег FR2 се 
насочени кон обезбедување на можност за голема брзина на податоци од краток 
опсег за 5G радио. Со 5G безжичната технологија која се очекува да носи податоци 
со поголема брзина, ќе биде потребна дополнителна ширина на опсег на овие 
опсези со поголема фреквенција. Првично, FR1 опсегот бил наменет да дефинира 
опсези под 6 GHz, но со очекувани дополнителни распределувања на спектарот, 
опсегот FR1 сега е проширен на 7,125 GHz. Аспектот на РФ на физичкиот слој на 5G е 
организиран во неколку различни спектрални опсези, Табела 4.8, Табела 4.9, Табела 
4.10.
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Табела 4.8: 5G FR1 распределба на генерички спектар

Табела 4.9: 5G FR2 распределба на генерички спектар

5G NR ОПСЕГ НА 
ФРЕКВЕНЦИЈА UPLINK ОПСЕГ (MHz) DOWNLINK ОПСЕГ 

(MHZ) ДУПЛЕКС РЕЖИМ

n257 26 500 – 29500 26500 – 29500 TDD

n258 24 250 – 27 500 24 250 – 27 500 TDD

n260 37 000 – 40 000 37 000 – 40 000 TDD

n261 27 500 – 28 350 27 500 – 28 350 TDD

5G NR ОПСЕГ НА 
ФРЕКВЕНЦИЈА UPLINK ОПСЕГ (MHz) DOWNLINK ОПСЕГ (MHZ) ДУПЛЕКС РЕЖИМ

n1 1920 – 1980 2110 – 2170 FDD

n2 1850 – 1910 1930 – 1990 FDD

n3 1710 – 1785 1805 – 1880 FDD

n5 824 – 849 869 – 894 FDD

n7 2500 – 2570 2620 – 2690 FDD

n8 880 – 915 925 – 960 FDD

n12 699 – 716 729 – 746 FDD

n20 832 – 862 791 – 821 FDD

n25 1850 – 1915 1930 – 1995 FDD

n28 703 – 748 758 – 803 FDD

n34 2010 – 20225 TDD

n38 2570 – 2620 TDD

n39 1880 – 1920 TDD

n40 2300 – 2400 TDD

n41 2496 – 2690 TDD

n50 1432 – 1517 TDD

n51 1427 – 1432 TDD

n66 1710 – 1780 TDD

n70 1695 – 1710 TDD

n71 663 – 698 TDD

n74 1427 – 1470 TDD

n75 – 1432 – 1517 SDL

n76 – 1427 – 1432 SDL

n77 3300 – 4200 TDD

n78 3300 – 3800 TDD

n79 4400 – 5000 TDD

n80 1710 – 1785 – SUL

n81 8800 – 915 – SUL

n82 832 – 862 – SUL

n83 703 – 748 – SUL

n84 1920 – 1980 – SUL

n86 1710 – 1780 – SUL
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Табела 4.10: Распределба на спектарот на 5G во Н. Македонија

Во С. Македонија има неколку доделени опсези што можат да се користат за 5G 
и се специфични за видот на распоредување на системот (AEC 2021). Поточно во 
С. Македонија, LTE може да се распореди во повеќе опсези и за FDD и за TDD врз 
основа на синтаксата од, Табела 4.8 и Табела 4.9.

Опсег Операција

694 – 790 MHz Mobile Broadband

790 – 862 MHz Mobile Broadband

880 – 960 MHz Mobile Broadband

1710 – 1785 MHz / 1805 – 1880 MHz Mobile Broadband

1900 – 2690 MHz Mobile Broadband

3400 – 3800 MHz Fixed Wireless Access

24.25 – 27.5 GHz Mobile Broadband 

4.5   Аспекти на зрачење и анализа на енергијата

Нивото на изложеност на биолошките системи на РФ ЕМП е функција на енергијата 
што ја носи ЕМП, фреквенцијата и растојанието на објектот од изворот. Преносот на 
дел од електромагнетната енергија на полето во ткивата на биолошките системи е 
физички механизам на влијание за време на нивната изложеност на РФ ЕМП.

Базните станици на мобилните оператори зрачат со електромагнетна енергија на 
радиофреквенциите во таканаречениот режим на зрачење и режимот на мирување. 
Иако генерално, 75% -90% од времето базните станици остануваат неискористени, 
сепак во тие интервали постои значителна потрошувачка на енергија или значителна 
енергија на зрачење. Овој феномен се должи на фактот дека секој од стандардите 
за мобилни комуникации вклучува испраќање на задолжителни контролни сигнали 
дури и во режим на мирување, како што се сигнали за синхронизација, референтни 
сигнали и информации за системот. На пример, во претходните генерации на 
мобилни мрежи (3G, 4G) во режимот на мирување контролните сигнали се испраќаат 
во интервали помали од 1ms. Во 3G технологијата ова е сериозен недостаток бидејќи 
базните станици испраќаат сигнали во сите насоки, но со 4G технологијата која 
користи насочени антени не е можно да се намали енергија на зрачење за повеќе 
од 20% заради потребата од редовно испраќање на споменатите сигнали кои се дел 
од радио интерфејсот. Од друга страна, технологијата 5G особено има подобрувања 
во овој поглед, поради фактот што стандардот предвидува пренос на драстично 
помал број на контролни сигнали за радио интерфејсот. Временскиот интервал на 
задолжителната сигнализација може да се прилагоди во интервал од 5ms до 100ms. 
Ова им овозможува на компонентите да се исклучат од базната станица кога има 
мала или никаква комуникација и влегуваат во еден од режимите на мирување. 
Како резултат на тоа, вкупната потрошувачка на базни станици во 5G технологија, а 
со тоа и енергија на зрачење е слична на онаа на 4G технологијата, но со значително 
поголем проток на информации (Giordani et al. 2018; Shurdi et al. 2021). 

Протоколите на режимот на активно зрачење на основните станици на технологијата 
5G, како и во претходната генерација (4G) се засноваат на техниката на формирање 
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на сноп. Оваа техника е систем за сигнализација на сообраќај на податоци за да 
се идентификуваат најефикасните патеки низ кои треба да се изврши проток 
на податоци до корисниците. Основните својства на антените кои работат со 
формирање на снопови се намалување на пречки, зголемување на односот на 
сигнал-пречки и бучава и воспоставување подобра комуникација со корисникот 
(Giordani et al. 2018). За многу високите фреквенции на кои работи технологијата 
5G, од особен интерес е да се занимаваме со пренос на сигнал - сигналите лесно 
можат да бидат блокирани од предмети или да ослабат на долги растојанија. Новите 
пакет протоколи кои се вклучени во технологијата 5G овозможуваат динамично, 
насочено обликување на зрачењето на антената на базната станица, што е потребно 
во средини каде има голем број на корисници и густо распоредени базни станици. 
Иновациите во техниките за формирање снопови во оваа технологија резултираат 
во дополнително фокусирање на сигналот во концентриран сноп директно насочен 
кон уредот, спречувајќи го да се расејува во сите правци одеднаш. Ова значително 
ја подобрува ефикасноста на зрачењето на антените, односно моќноста на 
зрачењето се намалува на минималното ниво потребно за да се обезбеди проток 
кон корисниците (Hamdy 2020).

4.6   Резиме

Овој дел дава преглед на постоечките дизајни на мобилните технологии. Фокусот 
во ова поглавје е на радио интерфејсот на секоја технологија, како примарен извор 
на ЕМП. Како што е опишано, сите мобилни генерации имаат јасно дизајнирани 
радио интерфејси. Од презентираните податоци може да се увиди дека најголемата 
разлика во генерирањето на мобилни системи е во начинот на кој тие го поттикнуваат 
безжичниот пренос. Поконкретно, најголемата разлика може да се забележи во 
дизајнот на брановата форма и применетите техники за обработка на сигналот 
кои го подобруваат приемот на сигналот и спектралната ефикасност на системите. 
Како такви, овие аспекти немаат ефект во однос на изложеноста на ЕМП, бидејќи 
зрачењето на ЕМП не се менува. Покрај тоа, сите технологии првенствено работат во 
под 6 GHz фреквенции, освен 5G, која исто така може да работи во таканаречената 
mmWave опсег, т.е. 20 GHz - 30 GHz опсег. Сепак, сите овие опсези се класифицирани 
во нејонизирачкиот фреквенциски опсег, што не е штетно за живите ткива и е многу 
регулирано.
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Поглавје 5

5   Како да се постават мобилните мрежи

Во оваа секција се зборува за потенцијалните упатства за поставување на мобилни 
системи. Поглавјето посебно се фокусира на аспектите за поставување поврзани од 
2G до 5G системи, земајќи ги предвид спецификите за стандардизација дефинирани 
во Проект за партнерство од 3 -та генерација (3GPP), како и регулативите за радио 
ITU во однос на распределбата на опсегот на спектар и дозволените нивоа на 
преносна моќност, од гледна точка на безбедноста. Покрај тоа, делот се фокусира 
на поставување на mmWave и неговиот ефект врз здравјето на луѓето во однос на 
максимално дозволените нивоа на преносна моќност, аспекти на зрачење и нивоа 
на јачина на сигналот што се прима.

5.1   Максимална излезна моќност

Оваа секција ги разработува максимално дозволените нивоа на моќност по стандард 
за мобилна генерација. Максималната дозволена излезна моќност е најважната 
мерка за поставување мобилни системи, во однос на нивото на изложеност на ЕМП.

5.1.1   2G максимална излезна моќност

Максималните нивоа на пренесена моќност за GSM/2G се строго дефинирани и 
регулирани. Тие зависат од видот на опремата, Базната станица или мобилната 
станица, класата на моќност, како и опсегот на работа. За специфичните опсези на 
интерес, нивоата на моќност за мобилните станици се дадени на слика 5.1. 

Слика 5.1: Максимална излезна моќност на GSM мобилна станица (ETSI GSM 05.05 1996)

Нивоата на моќност за базните станици GSM се дадени на слика 5.2 за двата опсези 
на интерес.

a)

Класа на моќност GSM 900
Максимална излезна моќност

DSC 1800
Максимална излезна моќност

1
2
3
4
5

-- ----
8 W (39 dBm)
5 W (37 dBm)
2 W (33 dBm)
0.8 W (29 dBm)

1 W (30 dBm)
0.25 W (24 dBm)
4 W (36 dBm)

TRX класа на моќ Максимална излезна моќност

1
2
3
4
5
6
7
8

320 - (<640) W
160 - (<320) W
80 - (<160) W
40 - (<80) W
20 - (<40) W
10 - (<20) W
5 - (<10) W
2.5 - (<5) W
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Слика 5.2: Максимална излезна моќност на базната станица GSM:
a) 900 MHz b) 1800 MHz (ETSI GSM 05.05 1996)

Слика 5.3: Максимална излезна моќност UMTS UE (3GPP TS 25.102 2001)

b)

И од сликата 5.1 и од сликата 5.2 може да се заклучи дека максималната дозволена 
излезна моќност во голема мера зависи од фреквенцискиот опсег што се користи. 
Поточно, повисоките опсези предвидуваат пониски нивоа на преносна моќност, со 
цел да се зачува потребната заштита и да се минимизира изложеноста на ЕМП.

5.1.2   3G максимална излезна моќност

Максималните нивоа на пренесена моќност за UMTS / 3G се строго дефинирани 
и регулирани. Тие зависат од видот на опремата, NodeB или UE, класа на моќност, 
како и од видот на распоредување на nodeB и големината на низата на антената. За 
специфичните опсези на интерес, нивоата на моќност за UE се дадени на слика 5.3.

Нивоата на моќност за базните станици UMTS, NodeBs, се дадени на слика 5.4, за 
сите системски конфигурации од интерес. Врз основа на ETSI нормативата, Prated,c 
на базната станица е средното ниво на моќност по носач што производителот го 
прогласил за достапен на приклучокот за антена.

TRX класа на моќ Максимална излезна моќност

1
2
3
4

20 - (<40) W
10 - (<20) W
5 - (<10) W
2.5 - (<5) W

Класа на моќ Максимална излезна моќност

1 +33 dBm

2 +27 dBm

3 +24 dBm

4 +21 dBm

BS класа Prated,c

Широка обласt на BS - (забелешка)

Среден опсег на BS < + 38 dBm

Локална област на BS < + 24 dBm

Домашен BS

< + 20 dBm (без пренос на разновидност или каков 
било MIMO режим)

< + 17 dBm (без пренос на разновидност или каков 
било MIMO режим)

< + 14 dBm (со MIMO режим со четири антени за 
пренос)
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И од сликата 5.3 и од сликата 5.4 евидентно е дека UMTS има пониска излезна 
моќност во просек во споредба со 2G. Покрај тоа, максималната дозволена 
излезна моќност на NodeB во голема мера зависи од големината на ќелијата и 
конфигурацијата на антената. Особено помалите ќелии се ограничени на пониски 
нивоа на излезна моќност и инкорпорирање на MIMO во NodeBs, предизвикува 
дополнително ограничување на нивоата на моќност со цел да се зачува потребната 
заштита и да се минимизира изложеноста на РФ ЕМП.4G максимална излезна 
моќност

5.1.3   4G максимална излезна моќност

Максималните нивоа на пренесена моќност за LTE / 4G се строго дефинирани и 
регулирани. Тие зависат од видот на опремата, eNodeB или UE, класата на моќност, 
како и видот на поставување на enodeB и големината на низата на антената. За 
специфичните опсези на интерес, нивоата на моќност за UE се дадени на слика 5.5.

EUTRA 
опсег

Класа 1 
(dBm)

Толеранција 

(dB)
Класа 2 
(dBm)

Толеранција 

(dB)
Класа 3 
(dBm)

Толеранција 

(dB)
Класа 4 
(dBm)

Толеранција 

(dB)

1 23 +2

2 23 +22

3 23 +22

4 23 +2

5 23 +2

6 23 +2

7 23 +22

8 23 +22

9 23 +2

10 23 +2

11 23 +2

12 23 +22

13 23 +2

14 23 +2

17 23 +2

18 23 +2

19 23 +2

20 23 +22

21 23 +2

...

23 23 +2

24 23 +2

25 23 +22

Слика 5.4: Максимална излезна моќност на UMTS NodeB (3GPP TS 25.104 2018)

ЗАБЕЛЕШКА: Не е потребна горна граница за номиналната излезна моќност на базната   станица со широка 
област, како за базната станица за апликација за општа намена во издание 99, 4 и 5
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Слика 5.5: LTE UE максимална излезна моќност (3GPP TS 36.101 2011)

Нивоата на моќност за основните станици LTE, eNodeBs, се дадени на слика 5.6, за 
сите системски конфигурации од интерес. Врз основа на ETSI нормативата, 
Prated,c на базната станица е средното ниво на моќност по носач што производителот 
го прогласил за достапен на приклучокот за антена за време на периодот на 
вклучување на предавателот.

Слика 5.6: Максимална излезна моќност LTE и LTE-A eNodeB (3GPP TS 36.104 2017)

И од сликата 5.5 и од сликата 5.6 евидентно е дека LTE/LTE-A има иста излезна 
моќност во просек во споредба со 3G и помала излезна моќност од 2G. Покрај тоа, 
максималната дозволена излезна моќност на eNodeB во голема мера зависи од 
големината на ќелијата и конфигурацијата на антената. Поточно, помалите ќелии се 
ограничени на пониски нивоа на излезна моќност, а инкорпорирањето на MIMO во 

...

33 23 +2

34 23 +2

35 23 +2

36 23 +2

37 23 +2

38 23 +2

39 23 +2

40 23 +2

41 23 +2

42 23 +2

43 23 +2

Забелешка 1: Горенаведената толеранција се применува за UE(s) кои поддржуваат до 4 E-UTRA опсези за работа. За 

UE(с) кои поддржуваат 5 или повеќе E-UTRA опсези, максималната излезна моќност се очекува да се намали со секој 

дополнителен опсег и е FFS

Забелешка 2: За пропусниот опсег на пренос (слика 5.6-1) ограничен во рамките на FUL_low и FUL_low +4MHz или FUL_high 

- 4MHz и FUL_high, максималната побарувачка за излезна моќ се намалува со намалување на долната граница на 

толеранција за 1.5 dB

Забелешка 3: За UE кој поддржува и фреквенции на Oпсег 11 и Oпсег 21, толеранцијата е FFS

Забелешка 4: PPowerClass е максималната UE моќност одредена без да се земе толеранцијата во предвид

BS класа Prated,c

Широка обласt на BS - (забелешка)

Среден опсег на BS < + 38 dBm

Локална област на BS < + 24 dBm

Домашен BS

< + 20 dBm (за едeн прилкучок за антена за пренос)
< + 17 dBm (за два прилкучоци за антена за пренос)

< + 14 dBm (за четири прилкучоци за антена за 
пренос)

< + 11 dBm (за осум прилкучоци за антена за пренос)

ЗАБЕЛЕШКА: Не постои горна граница за номиналната излезна моќност на базната станица со широка област
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NR опсег Класа 1 
(dBm)

Толеранција 
(dB)

Класа 2 
(dBm)

Толеранција 
(dB)

Класа 3 
(dBm)

Толеранција 
(dB)

n1 23 +2

n2 23 +23

n3 23 +23

n5 23 +2

n7 23 +23

n8 23 +23

n12 23 +23

n14 31 +2/-3 23 +23

n18 23 +2

n20 23 +23

n25 23 +23

n26 23 +23

n28 23 +2/-2.5

n30 23 +2

n34 23 +2

n38 23 +2

n39 23 +2

n40 23 +2

n41 26 +2/-3³ 23 +23

n47 23 +2

n48 23 +2/-3

n50 23 +2

n51 23 +2

n53 23 +2

n65 23 +2

n66 23 +2

n70 23 +2

eNodeBs, предизвикува дополнително ограничување на нивото на моќност, со цел 
да се зачува потребната заштита и да се минимизира изложеноста на ЕМП. Поточно, 
за удвојување на големината на низата на антената, моќноста на пренос на eNodeB 
треба да се намали за 3 dB.

5.1.4   5G максимална излезна моќност

Максималните нивоа на пренесена моќност за 5G NR се строго дефинирани и 
регулирани. Тие зависат од видот на опремата, gNodeB или UE, класата на моќност, 
како и фреквенцискиот регион за распоредување. За специфичните опсези на 
интерес, нивоата на моќност за UE се дадени на слика 5.7.
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б)

в)

n71 23 +2/-2.5

n74 23 +2

n77 26 +2/-3 23 +2/-3

n78 26 +2/-3 23 +2/-3

n79 26 +2/-3 23 +2/-3

n80 23 +2

n81 23 +2

n82 23 +2

n83 23 +2/-2.5

n84 23 +2

n86 23 +2

n89 23 +2

n91 23 +23,4

n92 23 +23,4

n93 23 +23,4

n94 23 +23,4

n95 23 +2

Забелешка 1: PPowerClass е максималната UE моќност одредена без да се земе толеранцијата во предвид
Забелешка 2: Класата на моќност 3 е стандардна класа на моќност, освен ако не е поинаку наведено
Забелешка 3: Се однесува на пропусниот опсег на пренос ограничен во F и F + 4 MHz или F - 4 MHz и F, 
максималната побарувачка за излезна моќ се намалува со намалување на долната граница на толеранција 
за 1.5 dB
Забелешка 4: Барањето за максимална излезна моќност се намалува со намалување на долната граница на 
толеранција за 0,3 dB

а)

Оперативен опсег Max TRP (dBm) Max EIRP (dBm)

n257 35 55

n258 35 55

n260 35 55

n261 35 55

Оперативен опсег Max TRP (dBm) Max EIRP (dBm)

n257 23 43

n258 23 43

n260

n261 23 43



97

б)

а)

Нивоата на моќност за 5G NR базните станици, gNodeBs, се дадени на слика 5.8 
за сите системски конфигурации од интерес. Врз основа на ETSI нормативата Prated,c 
на базната станица е средното ниво на моќност по носач што производителот го 
прогласил за достапен на антенскиот приклучок (AC), TAB конекторот (TABC) или 
граница на зрачен интерфејс, за време на периодот на ON предавателот.

BS класа Prated,c,AC

Широка обласt на BS (забелешка)

Среден опсег на BS < 38 dBm

Локална област на BS < 24 dBm

ЗАБЕЛЕШКА: Не постои горна граница за Prated, c, AC номиналната излезна моќност на базната станица со 
широка област

BS класа Prated,c,SYS Prated,c,TABC

Широка обласt на BS (забелешка) (забелешка)

Среден опсег на BS < 38 dBm +10log(NTXU, counted) < 38 dBm

Локална област на BS < 24 dBm +10log(NTXU, counted) < 24 dBm

ЗАБЕЛЕШКА: Не постои горна граница за Prated, c, sys или Prated, c, TABS номиналната излезна моќност на базната 
станица со широка област

г)

д)

Слика 5.7: Максимална излезна моќност 5G NR UE: а) FR1 б) класа на моќност FR2 1 в) класа на моќност 
FR2 2 г) класа на моќност FR2 3 д) класа моќност FR2 4 (3GPP TS 38.101-1 2020, 3GPP TS 38.101-2 2020)

Оперативен опсег Max TRP (dBm) Max EIRP (dBm)
n257 23 43

n258 23 43

n260 23 43

n261 23 43

Оперативен опсег Max TRP (dBm) Max EIRP (dBm)
n257 23 43

n258 23 43

n260 23 43

n261 23 43



98

И од сликата 5.7 и од сликата 5.8 евидентно е дека 5G NR има иста излезна моќност 
во просек во споредба со 4G и 3G и помала излезна моќност од 2G, за FR1. Покрај тоа, 
максималната дозволена излезна моќност за FR2 е повисока, поради поголемата 
загуба на размножување, прикажана на mmWave фреквенциите. Покрај тоа, 
моќноста на gNodeB е многу зависна од големината на ќелијата и конфигурацијата 
на антената. Поточно, помалите ќелии се ограничени на пониски нивоа на излезна 
моќност, а инкорпорирањето на MIMO во gNodeBs, предизвикува дополнително 
ограничување на нивото на моќност, со цел да се зачува потребната заштита и да 
се минимизира изложеноста на ЕМП.

5.2   Усогласеност од аспект на ЕМП и распоредување на системот

Во безжичните мрежи со повеќе опсези, како што се наследните системи, треба 
да го пресметаме растојанието за усогласеност кога антените за пренос на повеќе 
опсези се собрани и сите мрежи што пренесуваат во различни опсези се активни. 
Ова обично се случува кога мрежата поддржува повеќе технологии: 2G, 3G, 4G и 5G 
NR. За да го направите ова, има потреба од погенеричка метрика која го пресметува 
односот на измерената или пресметаната густина на моќност на растојание d на 
фреквенција f, означена како S(f), наспроти ограничувањето на изложеноста Sinc на 
фреквенција f  (Jevremovic 2020):

в)

Слика 5.8: 5G NR gNodeB максимална излезна моќност:
а) BS тип 1-C б) BS тип 1-H в) BS тип 1-O/2-O (FR2) (3GPP TS 38.104 2020)

BS класа Prated,c,TRP

Широка обласt на BS (забелешка)

Среден опсег на BS < + 47 dBm

Локална област на BS < + 33 dBm

ЗАБЕЛЕШКА: Не постои горна граница за Prated, c, TRP номиналната излезна моќност на базната станица со 
широка област

Равенка 5.1: 

Равенка 5.2: 

Параметарот R се пресметува посебно на секоја активна фреквенција во мрежата. 
На пример, ако мрежата има 5 различни опсези, на пример 700, 850, 1900 MHz и 3.5 
и 28 GHz, ќе има пет R вредности за пресметување. Целта е да се најде растојание 
за усогласеност со изложеноста на ЕМП d на кое збирот на сите пет вредности на Р 
е еднаков на 1:

Ова е итеративен процес кој може да има повеќе резултати, во зависност од фокусот 
на мобилниот мрежен оператор. На пример, може да се фаворизира одредена група/
технологија по цена од друга.
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Равенка 5.4: 

каде што PO е номиналната излезна моќност, OH е главната ќелија и CL е 
оптоварувањето на ќелијата.

5.2.3   Масивен MIMO

Масивниот MIMO е еден од најчестите концепти во 5G што значително го подобрува 
примањето на сигналот и ефикасноста на спектарот. Сепак, неговата голема 
големина на антенски низа, подобрен фокус на снопот и стохастичко однесување 
ја прави пресметката на зони за исклучување посложена во споредба со 

Растојанието за усогласеност со ЕМП е функција на влезна моќност, зголемување 
на антената, рефлексии од површините и густина на моќност. Според ICNIRP (ICNIRP 
2020), густината на моќноста на инцидентот S мора да биде просечна со текот на 
времето, а со тоа и сите параметри што придонесуваат за S мора да бидат просечни. 
Ова мора да се направи ако:

• Дуплекс се базира на време (TDD)
• Влезната моќност варира поради варијација во оптоварувањето на ќелиите 

на Базната станица во реално време (применливо за 3G, 4G и 5G)
• Моделот на антената флуктуира во реално време (5G масивен MIMO)

5.2.1   Системи базирани на TDD

Кога го делиме спектарот на надолна врска и надолна врска, влезната моќност мора 
да се просечи со текот на времето за да се земе предвид времето кога надолната 
врска не пренесува. Времетраењето на преносот на DL како дел од вкупното 
времетраење на преносот треба да се знае. Потоа, просечната моќност, Pavg,, како 
функција на номиналната моќност P0 е дефинирана како:

Равенка 5.3: 

каде што PO е номиналната излезна моќност, TDL е времетраењето на преносот на 
надолна врска во рамките, додека TF е времетраењето на целата рамка.

5.2.2   Оптоварување на ќелијата

Базната станица за пренос на енергија варира со бројот на мобилни станици што го 
пренесуваат/примаат сигналот и/или јачината на сообраќајот. Во однос на бројот на 
мобилни станици, односот на бројот на активните наспроти теоретскиот максимум 
се нарекува „оптоварување на ќелијата“. Операторите обично ги дизајнираат своите 
мрежи за да го поддржат просечното оптоварување на ќелиите во опсег од 50 - 
80 % за време на напорниот час. Друг важен параметар е надземни, што е дел од 
моќноста за пренос резервирана за сигнализација. На пример, во LTE, тој е во опсег 
од 10 - 30 %, додека за 5G NR е во опсег од 14 - 18 %. Просечната моќност Pavg како 
функција од номиналната моќност P0 е:
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Равенка 5.5: 

каде што Gantenna е засилување на антената на конекторот и NTX е големината на низата 
на антената. За големина на низа антена од 64, и добивка на антена по индивидуална 
антена од 0 dBi, вкупната добивка на системот би била 18 dBi.

Покрај тоа, Еквивалентната изотропна зрачена моќност (EIRP) е производ на влезна 
моќност P0 и добивка на антена GmMIMO. Во контекст на Масивен MIMO и врз основа 
на горните граници наведени со 3GPP за среден опсег BS од типот 1-H, максимално 
дозволениот EIRP би бил 56 dBm. Сепак, пресметаниот EIRP не е константен на време, 
бидејќи не е разумно да се пренесуваат сите Масивни MIMO снопови во исто време, 
бидејќи тоа би го деградирало SINR и би го намалило протокот на мобилни станици. 
Само неколку Масивни снопови на MIMO се активни во секое време, а одлуката кои 
греди да се активираат и кои да се исклучат е донесена во реално време, со цел 
да се намали мешањето на повеќе корисници. Така, моделот на масивно зрачење 
MIMO се менува во реално време, а постојаното вклучување и исклучување на 
сноповите значи дека EIRP по сноп мора да се измери во просек. Според научните 
студии и теренските испитувања (Јевремовиќ 2020), просечната моќност на EIRP 
во вати по масивен МИМО сноп е само 25 % од моменталниот EIRP. Како што беше 
дискутирано во делото, вредноста од 25 % е конзервативна проценка и смета за 
типично разделување на DL/UL во TDD мрежата. Во горниот пример за моментален 
EIRP од 56 dBm намалувањето на EIRP преносот во Watts од 100 % на 25 % одговара 
на 6 dB намалување на моќноста во логаритамска скала, така што просечната EIRP 
би била 56 - 6 = 50 dBm.

5.3   Зони на исклучување

Зони на исклучување на мобилните системи во голема мера зависат од основната 
регулатива за максимална граница на густина на моќноста на ЕМП (W/m²), како 
и видот на системот и сценариото за распоредување како што беше дискутирано 
погоре. Овој пододдел претставува пример модел за пресметани зони на 
исклучување за различни сценарија за поставување (Jevremovic 2020; Pires 2016; 
Sebastião 2007).

традиционалните технологии како што е 4G.

Масивните MIMO антени низи во 5G NR се дводимензионални антени со снопови 
кои формираат антенски модел со тесни снопови со голема заработка во насока 
на корисникот. Масивните MIMO антени можат да бидат или статични, што значи 
дека секој генериран сноп опфаќа фиксна површина од сектор 120º, или динамичен, 
што значи дека снопот го следи корисникот во реално време додека се движи низ 
сектор. Конвенционалните масивни дизајни на МИМО вклучуваат низа од 64 антени, 
сепак поголеми антенски низи може да се очекуваат во идните распореди, особено 
оние што се фокусираат на распоредување на 5G NR во опсегот FR2.

Бидејќи низата на антената го фокусира снопот, јачината на сигналот на одредено 
растојание повеќе не се пресметува со конвенционалните модели на размножување. 
Како таква, масивната добивка на MIMO по сноп GmMIMO може да се пресмета врз 
основа на дискусијата презентирана на слика 5.8 б):
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5.3.1   Поставување во затворен простор

Табелата 5.1 ги прикажува границите на густината на моќноста на РФ ЕМП за три 
различни сценарија базирани на упатствата на ICNIRP за опсезите од интерес 
каде што се распоредуваат наследните мобилни системи. Покрај тоа, табелата ги 
прикажува предложените вредности на ICNIRP како референтна точка.

Табела 5.1: Ограничувања на изложеност на ЕМП [W/m²]

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 3500 MHZ 28 Gz
ICNIRP 4.5 9 10 10 10

Пропис 1 6 10 10 10 10

Пропис 2 0.45 0.9 1 1 1

Пропис 3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Може да се забележи дека Прописот 1 овозможува изложување на ЕМП што се над 
препораките на ICNIRP за опсези со помала фреквенција, додека е во согласност 
со препораките на ICNIRP за повисоки фреквенции. Земјите како Јапонија и САД ги 
користат овие ограничувања.

Прописот 2 исто така е означен како 1/10 ICNIRP, бидејќи сите вредности се 
конзервативно ограничени на 10 % од ограничувањето на препораката од страна 
на ICNIRP. Земјите како Словенија и Литванија ги користат овие ограничувања. Ова 
е многу конзервативен пристап, што доведува до значително повисоки нивоа на 
заштита од потребните.

Прописот 3 е најконзервативниот пристап кога ограничувањето на изложеноста е 
фиксирано на 0,1 W/m². Тоа е екстремно конзервативен пристап што го олеснува 
нивото на заштита, кое е за неколку реда по големина повисоко од меѓународната 
регулатива. Земјите како Русија и Италија ги користат овие ограничувања.

Конфигурацијата на системот од интерес е следна: GSM е SISO систем. HSPA+, LTE 
и 5G NR (FR1) се 2x2 MIMO системи. 5G NR на 28 GHz (FR2) е вкрстен поларизиран 
масивен MIMO (128 елементи). Излезната моќност е 20 dBm за системот GSM, 23 
dBm за системите 3G, 4G и 5G NR (FR1), бидејќи тие користеа дизајн на предаватели 
со 2 синџири, што резултираше со двојно зголемување на моќноста во W, односно 
3 dB во дневник скала. Покрај тоа, системот 5G NR (FR2) има пренос на добивка од 
35 dBm, врз основа на равенката 5.5 и просечната дискусија за EIRP во претходниот 
дел.

Табела 5.2: Пресметки на зона на исклучување (внатрешно)

Зона за исклучување 
(напред) [cm] Пропис 1 Пропис 2 Пропис 3

Распоредување на 
наследен систем

(2G + 3G + 4G)
7.8 22.6 63.1

Целосно распоредување 
на системот

(2G +3G +4G +5G (FR1)
8.8 25.9 74.6

Целосно распоредување 
на системот

(2G +3G +4G +5G (FR2)
18.15 56.5 175.5



102

Слика 5.9: 5G NR gNodeB правила за инсталација и критериуми за исклучување за домашни и 
внатрешни средини (ITU-T K.16 2018)

Табелата 5.2 ги прикажува зоните за исклучување за трите сценарија на 
законодавство и за три различни случаи на распоредување. Мора да се напомене 
дека предложените три случаи на распоредување ги одразуваат сите ситуации 
во реалниот свет. Првиот случај на распоредување се фокусира само на 
традиционалните технологии, односно ситуации кога 5G не е распореден. Вториот 
случај на распоредување ја анализира ситуацијата кога 5G исто така се распоредува 
со традиционалните технологии. Во овој случај, распоредувањето 5G е во опсегот 
FR1 и вклучува конвенционален MIMO. Третиот случај се фокусира на поставување 
на сите безжични системи каде 5G NR е распореден во FR2 опсегот и користи 
Massive MIMO. Со внимателна анализа на ограничувањата на изложеност на ЕМП 
во упатствата на ICNIRP или табела 5.1, може да се заклучи дека границите на 
изложеност се исти за mmWave опсезите и пониските региони. Оттука, третиот случај 
на распоредување ја одразува примената на Massive MIMO во системите, бидејќи 
повисоките фреквенции немаат влијание врз зоните за исклучување. Правилата за 
зони за исклучување во домашните сценарија се претставени на слика 5.9, која се 
базира на правилата развиени во ITU-T K.100 2019 и IEC 62232 2017.

5.3.2   Поставување на отворено

Поставувањето на отворено е многу сличен со затворениот, со две различни 
карактеристики:

• Излезната моќност на BS е значително повисока, во споредба со куќиштето 
во затворен простор,

• БС користат антени за насочување,
• Корисниците се наоѓаат подалеку од BS. Поради овие карактеристики, 

зоните за исклучување за надворешни сценарија ќе бидат различни од оние 
презентирани во претходното поглавје.

Табелата 5.3 и Табелата 5.4 ја отсликуваат зоната на исклучување на типично 
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распоредување на BS со колокација на сите наследни технологии 2G, 3G и 4G врз 
основа на упатствата на ICNIRP.

Табела 5.3. Пресметки на зона на исклучување (Надвор, излезна моќност: 37 dBm)

Табела 5.4. Пресметки на зона на исклучување (на отворено, излезна моќност: 47 dBm)

Зона за 
исклучување 

[m]
4G

(800 MHz)
2G

(900 MHz)
2G

(1800 MHz)
3G

(2100 MHz)
4G

(2600 MHz)

Напред 2.5 2.5 2.3 2.3 2.5

Страна 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1

Позади < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 0.2

Горе < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Долу < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Зона за 
исклучување 

[m]
4G

(800 MHz)
2G

(900 MHz)
2G

(1800 MHz)
3G

(2100 MHz)
4G

(2600 MHz)

Напред 14.3 14 10.1 9.7 9.9

Страна 4.8 4.8 3.9 3.9 4.2

Позади 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6

Горе < 0.1 < 0.1 0.2 0.2 0.2

Долу < 0.1 < 0.1 0.2 0.2 0.2

Може да се забележи од Табела 5.3 и Табела 5.4 дека зоните за исклучување ќе се 
разликуваат многу во однос на излезната моќност на BS. Поточно, зголемувањето 
на моќноста од 10 dB значително ја размножува зоната на исклучување. Оттука, 
операторите мора да вршат безбедносни проценки при ажурирање на буџетот за 
радио врска, покривање ќелија или инсталирање нови антени на надворешни BS 
инсталации за да се осигури безбедноста на јавноста поради изложеност на РФ 
ЕМП.

5.3.2.1   Масивни MIMO ефекти

Како што се гледа од резултатите во Табела 5.2, поставување на 5G резултира со  
зголемување на големината на зоната за исклучување. Сепак, ова зголемување не 
е многу значајно. Тоа е приближно 12 % за Прописот 1 и Прописот 2, и приближно 
20 % за Прописот 3. Најзабележливата разлика во зоните за исклучување може да 
се забележи во третиот случај на поставување, односно, кога се поставува 5G NR 
со Massive MIMO. Во овој случај, зоната за исклучување е значително поголема. 
Главната причина за големата несовпаѓање во големината на зоната е големиот 
број на антени што се користат во системот. Зголемувањето на големината на низата 
на антената ќе предизвика повисоки добивки по сноп, што резултира со повисоки 
зони на исклучување. Покрај тоа, ја прикажува зоната за исклучување за 5G NR FR2 
gNodeB со 512 антенски елементи и пренесува моќност од 30 dBm. Масивниот MIMO 
се распоредува за прв пат со 5G и треба да се анализира одделно од другите типови 
на поставување, поврзани со наследните системи.



104

Слика 5.10. Дијаграм на зона на исклучување 5G NR gNodeB FR2 (Törnevik 2017)

Слика 5.11. 5G NR gNodeB зона за исклучување со Massive MIMO:
Фиксна максимална моќност (Törnevik 2017)

За ниски моќници за пренос, односно конвенционални случаи на поставување, 
зоните за исклучување се многу мали, дури и за 5G NR со Масивен MIMO, како 
што се гледа во Табела 5.2 и Слика 5.10. Меѓутоа, користењето на горните граници 
наведени со 3GPP за поставување и пресметување на зоната на исклучување 
може да се покаже како посложена задача. На пример, зоната за исклучување за 
gNodeB со Massive MIMO (64 елементи) и ~72 dBm EIRP е прикажана на слика 5.11. 
Во овој пример, зоната за исклучување се пресметува со претпоставка дека gNodeB 
постојано пренесува со максимално ниво на моќност. Сепак, 5G како и сегашните 
2G, 3G и 4G мрежи, нема да бидат дизајнирани да работат со максимална моќност, 
освен за многу кратки времиња за да се справат со сообраќајните варијации. Ова 
значи дека пренесената моќност во просек во временски периоди на важност за 
проценките на изложеноста на РФ ЕМП, на пример, неколку минути, е значително 
помала од номиналната максимална пренесена моќност за опремата.
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Згора на тоа, користењето на максималната моќност ќе доведе до премногу 
конзервативна проценка на изложеноста на РФ ЕМП и граници на усогласеност, 
особено во случај на неколку различни технологии и антени на локацијата. За 
решавање на ова прашање, двата клучни документи (ITU 2019, IEC 2017) отвораат 
можност за користење на вистинската максимална моќност, која може да се одреди 
од мерењата на вистинската излезна моќност на базната станица, од мерењата 
на голем број репрезентативни базни станици во мрежата или со користење 
статистички модели или мрежни симулации.

На пример, вистинската максимална моќност може да се земе како 95 -та процентна 
вредност од добиената распределба на моќност (IEC 2019, ITU 2018). За проценки на 
изложеност на РФ ЕМП на 5G -локации користејќи Масивен MIMO, важно е точно да 
се одреди вистинската максимална пренесена моќност.

Масивните базни станици MIMO пренесуваат неколку истовремени снопови до 
поврзаните уреди. Овие снопови брзо се разликуваат и во времето и во просторот 
и нема да има пренос во одредена насока при номиналната максимална моќност 
долго време. Работата во (IEC 2019) дава детални упатства за тоа како да се одреди 
вистинската максимална моќност за масивни MIMO антени. Ова мора да се земе 
предвид од регулаторните тела, како и од операторите на мобилната мрежа при 
распоредување на такви системи.

Табелата 5.5 ги прикажува конфигурациите на системот gNodeB што се користат 
за пресметка на одредена студија на случај во однос на зоните за исклучување во 
реалниот свет за 5G.

Табела 5.5. конфигурација на gNodeB

Име на продукт 5G NR gNodeB (TDD)

Работен фреквенциски опсег 3400 MHz до 3600 MHz

Конфигурација на антенска низа

(8 x 8) зраци на вкрстени поларизирани антени (128 
елементи на антена)

64 (2 x 1) под-зраци (32 од поларизација)

Tx/Rx конфигурација 64T / 64R

Максимална добивка 23.7 dBi

Максимален опсег на скенирање во 
хоризонтална рамнина ±60°

Максимален опсег на скенирање во вертикална 
рамнина ±20°

Навалување 3°

TDD циклус на работа 75 %

Вкупна номинална максимална моќност 200 W

Максимален EIRP 73.7 dBm

Вистинската максимална пренесена моќност на антената од низата може да се 
одреди користејќи ја методологијата опишана во IEC TR 62669 2019 и ITU-T K.16 2018 
или дискусиите дадени во овој дел. Следствено, вистинска максимална моќност од 
50 W (25% од 200 W) беше искористена за проценка на изложеноста на локацијата 
5G.
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Слика 5.12. 5G NR gNodeB пресметани зони за исклучување за пошироката јавност (жолта) и 
работниците (црвено): а) вертикално б) хоризонтално (ITU-T K.16 2018)

а)

б)

Слика 5.12 ги покажува добиените граници за усогласеност (зони за исклучување) 
за јавноста и работниците на проценетата локација на покривот на 5G Масив MIMO и 
за вистинската максимална моќност од 50 W. Минималното вертикално растојание 
од покривот до долниот раб на границата за усогласеност е 2,8 метри за јавноста 
и 4,2 метри за работниците. Пред антената на базната станица, јавното растојание 
за усогласеност со РФ ЕМП е 9,6 метри. Под претпоставка дека растојанието до 
соседните згради и области достапни за јавноста е поголемо од ова, локацијата 5G 
е во согласност со релевантните ограничувања.
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5.4   Резиме

Ова поглавје даде преглед на специфичните аспекти поврзани со распоредувањето 
мобилни системи во однос на границите на изложеност на РФ ЕМП. Како што 
беше дискутирано во секцијата 5G воопшто, воведува дополнителна сложеност во 
поставувањето, поради воведувањето на Масив MIMO. Како такви, постојат неколку 
прегледи што може да се сумираат:

• Постојните меѓународни упатства за изложеност не се специфични за 
технологијата и се однесуваат на сите нови апликации.

• Потребни се некои адаптации при пресметување на зоните за исклучување 
за 5G Масивни MIMO системи поради големата големина на низата антени и 
стохастичкото однесување.

• Ќе се активираат нови фреквенции блиски до оние што се користат за мобилни 
телефони и дополнителен спектар и на пониски и на повисоки фреквенции, а 
некои други ќе се користат повторно.

Без никаква стратегија за спектар или технологија за преобликување, технологијата 
5G може да ја зголеми локализираната изложеност што произлегува од безжичните 
технологии за време на транзициониот период. Меѓутоа, во Северна Македонија, 
во голема мера се потпира на преформулирање на спектарот, видете во поглавје 
3 (распределба на опсегот на спектар). Меѓутоа, за опсегот mmWave важно е да 
се вклучи Агенцијата за електронска комуникација (АЕК) од Северна Македонија 
во рана фаза во воспоставувањето на начинот на кој 5G може да се распореди и 
активира и усогласеност со националните оценети граници.
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Поглавје 6

6   Анализа на состојбата во РС Македонија – постоечки мобилни 
комуникациски мрежи, изградба на 4G и 5G мрежи и улогата на 
АЕК

Влезот на други мобилни оператори во Македонија носи квалитет и конкуренција, 
а на корисниците можност да избираат за одредени финансиски средства какви 
видови на услуги сакаат да користат, а со тоа на самиот оператор му дава поттик за 
развој на својата мобилна комуникациска мрежа и развој на конкуренцијата.

Така со постепениот развој на технологиите се доаѓа до технологиите 4G, 5G и 6G, во 
делот на мобините телекомуникациски мрежи, технологии кои освен широкопојасен 
брз интернет имаат и други свои одлични карактеристики во делот на овозможување 
на соодветни комуникациски услуги до корисниците. Даден е теоретски осврт и 
на разликите помеѓу 4G и 5G. Потенцирани се предностите на 5G  и со соодветни 
примери и тестирања ќе се покажат целите на целата Научна студија од користа 
на 5G технологијата и можностите за понатамошен развој во 6G технологија итн., а 
од друга страна  и дали постои или постојат одредени опасни влијанија на овој вид 
технологија врз екологијата, околината која не опкружува и најважното по самиот 
човечки живот. Презентирани се соодветни претходни мерења од тестирањата со 
мерна софистицирана опрема со отчитување  на параметри кои ќе помогнат во 
подобар приказ на влијанијата на самите телекомуникациски уреди кои се користат 
во 5G. 

Квалитетна телекомуникациска инфраструктура и мрежа во денешно време мора 
да поседува и надградува секој Оператор на електронски комуникациски мрежи од 
причина што техничко-технолошкиот развој бара брзи и секогаш вклучени конекции 
и комуникации преку мобилните мрежи, со што напредокот и развојот односно 
преминувањето од развојни технологии од 4G во 5G и од 5G во 6G итн. во иднина е 
од исклучително значење.

6.1   Почетоците на мобилната телефонија и моменталната 
состојба во РС Македонија

Првите Базни станици и изградба на првиот мобилен Оператор, Мобимак АД Скопје, 
како дел од компанијата Македонски телеком АД Скопје, беа изградени средината 
на деведесеттите години, а подоцна овој оператор беше преименуван во Т-Мобиле 
МК. Всушност почетоците на мобилните технологии и изградба на мобилните мрежи 
во Македонија започнуваат со мобилниот оператор Мобимак АД Скопје со почеток 
на  развојот на самите технологии, почнувајќи од 2G, 3G и сегашната 4G постоечки 
технологии за функционирање на електронските мобилни комуникации.

Влезот на други мобилни оператори во Северна Македонија носи квалитет и 
конкуренција, а на корисниците можност да избираат за одредени финансиски 
средства какви видови на услуги сакаат да користат, а со тоа на самиот оператор 
му дава поттик за развој на својата мобилна комуникациска мрежа и развој на 
конкуренцијата. Подоцна меѓу 2002г и 2007г во Македонија се појавуваат: Космофон 
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Скопје и малку подоцна ВИП ДООЕЛ Скопје, кои започнуваат да градат сопствена 
мрежа базирана на 3Г технологија. Денес во Македонија постојат два мобилни 
оператори кои што даваат јавни електронски комуникациски услуги на корисниците 
по спојувањето на мобилните оператори ОНЕ ДОО Скопје (поранешно Космофон 
Скопје) и ВИП ДООЕЛ Скопје и Македонски Телеком АД Скопје, откако Мобимак АД 
СКопје се преименуваше или ребрендираше во Т-Мобиле Македонија АД Скопје и 
подоцна се спои со фиксниот оператор на електронски јавни комуникациски услуги 
Македонски Телеком АД Скопје. Што значи двата мобилни оператори се А1 Оператор 
ДООЕЛ Скопје (по спојувањето на Оне Оператор и ВИП Оператор) и Македонски 
телеком АД СКопје. Покрај нив во Македонија има и т.н. Виртуелни оператори и тоа 
ЛајкаМобиле ДООЕЛ СКопје, Телекабел ДООЕЛ Скопје и Грин Телеком Прилеп, кои 
се всушност мобилни оператори кои користат изнајмена друга мрежа за да даваат 
мобилни електронски комуникациски услуги на своите корисници.

6.2   Широкопојасен пристап до интернет и неговата важност

Преносот на дигиталните податоци има се поголема улога во животот на граѓаните 
и во работењето на јавните институции и претпријатија. Големите можности на 
достапност и брзината на интернетот, кој што го овозможува широкопојасниот 
пристап до интернет, се клучни за да компаниите во Европа ја задржи својата 
конкурентност во глобалното општество. На пример: 

• Зголемувањето на бројот на широкопојасни приклучоци во одредени земји за 
10% би довело до зголемување на БДП-то по глава на жител за 1% годишно;

• Зголемување на бројот на широкопојасни приклучоци за 10% би можело 
да доведе до зголемување на работната продуктивност за 1.5% во текот на 
следните пет години.

• Вложувања во широкопојасен пристап до интернет ќе допринесе за 
обезбедување на квалитетно образование, подобрување на социјалната 
вклученост на луѓето, а ќе донесе и корист за руралните и оддалечените 
региони.  

• Некои стручни лица сметаат дека широкопојасниот пристап на интернет е 
толку важен што би можел да се стави во категорија на основни комунални 
услуги, заедно со комуналната хигиена, електрична енергија, топлинска 
енергија.

Инаку „широкопојасен“ во контекст на пристапот на интернет нема посебно техничко 
значење, туку се користи за опис на било кој инфраструктура за пристап на интернет 
со големи брзини кој секогаш е достапен и брз во однос на традиционалниот пристап 
на телефонска линија. Постојат дефинирани три категории на брзини за преземање 
на податоци:

• „Основен пристап “ со брзини од 144 kbps до 30 Mbps;
• „Брз пристап “ со брзини од 30 Mbps до 100 Mbps;
• „Ултра-брз пристап “ со брзини поголеми од 100 Mbps.

Широкопојасната пристапна мрежа начелно се состои од три делови: мрежна 
основа или костур, агегатска мрежа и пристапна мрежа.

При проценување на брзината на интернетот важно е да се разликува брзината 
на преземање на податоци и брзината на вчитување на податоците. Брзината 
на преземање на податоци и брзина на вшитување на податоците. Брзината на 
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преземање на податоците се однесува на брзината на примање на податоци 
од оддалечен степен, на пример при пребарување на интернет или пренос на 
видео содржина, додека брзината на вчитување на податоци се однесува на 
брзината на праќање на податоците во оддалечениот степен, на пример при 
одржување на видеоконференција. За давање на определени услуги (како што се 
видеоконференција, сложени пресметковни операции “во облак“, вмрежено возење 
и е-здравство) се повеќе се важни и некои други технички карактеристики. 

Постојното користење на инфраструктурните мрежи ја одредуваат горната граница 
на брзината на користење на интернет. Постојат пет видови на инфраструктури за 
овозможување на услуги на широкопојасниот пристап: оптички влакна, коаксијални 
кабли, бакарни телефонски водови, земска безжична опрема (антенски станици/
столбови) и сателити. Брзиот технолошки развој овозможува достапност на се 
поголем број на други технологии кои може да се користат за давање на услуги на 
брз широкопојасен пристап на интернет. 

Во секој случај вистинската брзина во практиката, која на корисниците би им била 
достапна, зависи од давателот на услуги и техничките надградби и капацитети на 
самата мрежа и нејзините составни делови.

Хибридните интернет решенија на широкопојасни мрежи всушност е мрежа на 
бакарни телефонски водови комбинирана со 4G мобилна мрежа, за да на корисниците 
им се овозможат брзини на пристап, така што за нив се употребува посебен пристап 
(вид на модем). Такви решенија се употребуваат најмногу во Белгија и Холандија, па 
благодарејќи на нив се постигнуваат брзини до 50 Mbps во подрачја кои претходно 
не биле доволно покриени со интернет.

Сателитската индустрија во моментот овозможува сателитски широкопојасен 
пристап на следните генерации. Две нови иновации постојат кај сателитите, а тоа 
е нивната голема преносливост и нивната негеостационарна позиција. Со употреба 
на ваков вид на сателити се овозможува пристап до интернет брзини поголеми од 
30 Mbps, со што во иднина тие би можеле да бидат достапни за поголем број на 
корисници во рурални или оддалечени подрачја.

5G мобилните мрежи ја сочинуваат следната 5-та генерација на стандардни 
безжични телекомуникации. При планирање на 5G мрежа целта е да се зголеми 
капацитетот во однос на постоечката 4G мрежа, со што би требало да овозможи 
поголема густина на корисници на мобилен широкопојасен пристап на интернет и 
да поддржува комуникација од уред до уред, како и масовна и сигурна комуникација 

Слика 6.1: Приказ на широкопојасна мрежа
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меѓу уредите. 5G мобилните мрежи има три елементи:
• Подобрен подвижен широкопојасен пристап (пристап во движење).
• Масовна употреба на интернет.
• Услуга со критична важност (анг. mission critical services, пр. самоуправувачки 

автомобили).

За 5G мрежата, агрегациската мрежа мора да се темели на инфраструктурата на 
оптичките влакна, со што 5G мрежата станува надополнување на широкопојасните 
мрежи со големи брзини, кои би биле достапни во близина на крајните корисници, 
но секако не може да ги замени.

6.3   Цели за воведување на 5G

Многу е важно да се напомене дека во Македонија бидејки во 2020 година се 
започна со тестирање на поставеност на 5G мрежа од страна на Операторите на 
јавни мобилни електронски мрежи кои се во Македонија, како што се А1 Оператор 
и Македонски телеком, па во тој контекст активностите на операторите на мобилни 
мрежи се сведоа на вршење тестирања на 5G до 14.07.2020г на 3,7-3,8 GHz  (од 
страна на А1 операторот) и до 31.10.2020г на 3,6-3,7 GHz (од страна на Македонски 
Телеком). 

Во април 2019 година, Министерството за информатичко општество и администрација 
во соработка со Агенцијата за електронски комуникации подготвија Национална 
стратегија за широкопојасен пристап до Интернет во која што се утврдени следниве 
цели:

• До крајот на 2023 година, најмалку еден поголем град да биде покриен со 5G 
сигнал;

• До крајот на 2025 година, автопатите и магистралните патишта/главните 
коридори на основната и сеопфатна патна мрежа во државата утврдени од 
Агенцијата да бидат покриени со непрекинат 5G сигнал;

• До крајот на 2027 година, сите градови во државата да бидат покриени со 
непрекинат 5G сигнал;

• До крајот на 2029 година, секој да има можност за пристап до интернет преку 
5G со минимална брзина на пристап до интернет од најмалку 100 Mbps;

• До крајот на 2029 година најмалку 50% од вкупниот број на претплатнички 
договори на домаќинствата во цела држава, да имаат пристап до интернет од 
најмалку 100 Mbps;

• До крајот на 2029 година, сите домаќинства по прифатлива цена да имаат 
можност за пристап до мрежа која овозможува брзина за преземање од 
најмалку 100 Mbps со можност за надградба на гигабитна брзина;

• До крајот на 2029 година, сите јавни институции (училишта, универзитети, 
истражувачки центри и други образовни установи, здравствени установи, 
министерства, судови, локални самоуправи и други државни органи и тела), 
да имаат симетричен пристап до интернет со брзина од најмалку 1Gbps.
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6.4   Придобивки од имплементацијата на 5G

Главните придобивки од 5G мрежите вообичаено се изразуваат преку техничките 
параметри на:

• зголемена брзина до 10 Gbps,
• доцнење помало од 1ms,
• 1000 пати зголемен пропусен опсег,
• 100 пати повеќе поврзани уреди,
• 99.99% достапност,
• 100% покриеност.

Сепак и покрај значајните подобрувања во брзината и надежноста на врските, 
главните придобивки кои ги надминуваат границите на традиционалните 
електронски комуникации лежат во еволуцијата на новите бизнис модели и 
различните типови на клиенти и партнерства.

Со имплементација на 5G архитектурата операторите можат директно да ги поддржат 
определени индустрии и да придонесат  кон нивната мобилизација. Партнерствата 
кои можат да се воспостават се  слоевити почнувајќи од едноставно споделување 
на инфраструктура, преку отворање на специфични мрежни карактеристики во 
форма на достапна услуга, се до интегрирање на партнерите во систем со помош 
на софтверски ориентирана архитектура. Вредностите кои се креираат при тоа 
вклучуваат транспарентна и сеопфатна достапност, достава на конзистентен 
квалитет на услуга, различни типови на интеракција, персонализација на услуги, 
високо надежна комуникација.

Палетата на услуги која може радикално да се иновира и понуди преку оваа 
архитектура е главен мотиватор за развој на секој индустриски сектор. Мобилното 
поврзано општество и целосно дигиталната инфраструктура кои ги нуди 5G се 
предуслов за развој на модерна индустрија, а со тоа и пораст на економијата. Затоа 
имплементацијата на оваа технологија претставува инвестиција во потенцијалот 
за отворање на нови пазари и можностите да се поттикне развојот во голем број 
различни полиња од паметно земјоделство до паметни фабрики.

Се смета дека имплементација на 5G технологијата ќе биде управувана од 
вертикалната индустрија, екосистем за технички и бизнис интегрирани мрежни 
решенија во една програмабилна и обединета инфраструктура. 5G технологијата 
се очекува да се примени во автомобилската индустрија, јавната безбедност, 
здравството, финансискиот сектор, комунални услуги, high-tech производство, 
интернет/дигитални домови, здравство, медиуми/игри итн.

6.5   Дефинирани 5G пилот примери за употреба

Една од причините поради кои дефиницијата на 5G стандардот и мрежната 
архитектура е се уште нецелосна е поради тоа што за разлика од други унапредувања 
на безжичната страна на мрежите, архитектурата и начинот на имплементација на 
5G зависат од тоа како и за што ќе се користи мрежата. Така на пример, анализите 
покажуваат дека видео сообраќајот се очекува значително да порасне во следниот 
период што значи дека ќе се појави потреба од обезбедување на поголеми брзини за 
апликациите како на пример за поддршка на проточно видео, видео конференција 



114

и виртуелна реалност. За да се постигне вакво ниво на перформанси, мрежата ќе 
треба да е изградена од голем број на мали ќелии со кои ќе се постигне не само 
покриеност, туку и повисока искористеност на пропусниот опсег на расположливиот 
спектар. Истовремено, голем број на пилот имплементации на 5G се засноваат на 
употреба на мрежата како основа за градење на IoT. Со цел да се обезбеди поддршка 
за огромен број на уреди, многу од кои побаруваат подолг животен век на батеријата, 
5G мрежата мора да работи екстремно ефикасно во рамките на преносот во нискиот 
пропусен опсег, каде брзините не се од големо значење, но добрата покриеност и 
надежноста, се.

Според ITU, IMT-2020, идентификувани се три главни сценарија на користење на 5G 
технологијата според кои во тек е развивање на специфични услуги со специфични 
барања во зависност од индустријата (секторот) во кои ќе се идентификуваат:

• mMTC–Massive Machine Type Communications. Голем број на поврзани уреди 
со различни барања за квалитет на услугите. Целта е да се овозможи одговор 
при експоненцијано зголемување на густината на поврзаните уреди.

• eMBB – Enhanced Mobile Broadband конекции мобилен широкопојасен 
интернет со ултра големи брзини (indoors и outdoors) со униформен квалитет 
на услугата.

• URLLC – Ultra-reliable and Low Latency Communications. Oва сценарио има 
посебни побарувања како што се латентност за да се осигура зголемена 
брзина на реакција.

Во рамките на дефинициите на 5G мрежите дефинирани се и групи на фамилии на 
примери за типично користење на 5G:

• широкопојасен пристап во густи средини, примери: Сеприсутно видео, паметни 
канцеларии, услуги во облак, споделување на видео со голема резолуција.

• широкопојасен пристап насекаде, примери: Повеќе од 50 Mbps насекаде, 
ултра евтини мрежи.

• висока мобилност на корисниците, примери: Возови со големи брзини, 
оддалечени пресметки, мобилни хот спотови, 3D поврзување на дронови.

• екстремни комуникации во реално време, примери: тактилен интернет.
• комуникации во итни случаи, примери: природни катастрофи.
• ултра надежни комуникации, примери: Автоматизирана контрола на сообраќај 

и возење, колаборативни роботи, е-здравство, оддалечени операции, контрола 
на дронови, јавна безбедност.

• радиодифузни услуги, примери: Вести и информации во реално време, локални 
услуги на ниво на ќелија, регионални услуги, национални услуги.

6.6   Улогата на АЕК како регулаторно тело во областа на 
електронските комуникации во делот на пазарот на мобилна 
телефонија

Улогата на АЕК како регулаторно тело е најважно во делот на давање насоки на 
Операторите, во делот на самите изградба на мрежи, па така и во делот на изградба 
и функционирање на 5G мрежите и нивното влијание на околината.

Потребни се определени видови на документи за изградба на мрежи и улогата 
на АЕК во целата административна постапка согласно законската регулатива е 
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детално опишана подоле во текстот, со цел да се појаснат одредени дилеми кои се 
појавуваат во пракса како нејасни и создаваат определени забуни и недоразбирања.

6.7   Единствена точка за информации апликација за доставување 
податоци за новоизградена Електронска Комуникациска Мрежа 
со нови функционалности

Единствената точка за информации овозможува операторите кои сакаат да градат 
јавна комуникациска мрежа на едноставен начин да дојдат до информации за 
постоечката состојба со инфраструктурни објекти на други иматели во зоната на 
планираната изградба, и тоа: податоци за видот, основните технички карактеристики 
и хоризонталната и вертикалната поставеност на подземните и надземните 
инфраструктурни објекти и придружната инсталација, како и податоци за субјектите 
кои управуваат со истите. Единствената точка за информации обезбедува исто 
така и информации за начинот и условите за добивање на одобрение за градење, 
согласно со Законот за градење, Законот за просторно и урбанистичко планирање 
и други подзаконски акти.

Единствена точка за информации, ги исполнува обврските кои произлегуваат од 
Законот за електронски комуникации (ЗЕК), а кои се однесуваат на:

• давање согласност на основниот проект за градба на јавна електронска 
комуникациска мрежа и придружни средства (Член 8, став 22); 

• давање мислења при постапката на изготвување и донесување на документи 
за просторно уредување (Член 8, став 23); 

• давање согласност за исполнетоста на посебните услови за изведба на работи 
во зоната на електронската комуникациска мрежа и придружните средства 
(Член 8, став 24, Член 65), 

• овозможување на општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје 
преку ЕТИ да доставуваат информации во однос на планираната изградба на 
јавна електронска комуникациска мрежа и средства (Член 67, став 3)

• подобрена координација на градежни работи кои се финансирани со јавни 
средства (Член 68, став 5, Член 75, став 5). 

WEB ГИС апликација за доставување податоци за новоизградена ЕКМПС се 
исполнуваат  обврските кои произлегуваат од Законот за електронски комуникации, 
кои се однесуваат на:

• обезбедување информации за пристап до физичка инфраструктура во зграда 
за големи брзини (Член 69, став 5)

• ги надградува и дополнителните функционалности на Единствената точка 
за информации и на WEB ГИС апликација за доставување податоци за 
новоизградена ЕКМ, во целост, согласно барањата специфицирани во 
тендерската документација.

6.8   Давање мислења и согласности од страна на АЕК

Секторот за телекомуникации при Агенцијата за електронски комуникации во својот 
делокруг на работење има обврска согласно Закон за електронски комуникации, а 
со тоа и во согласност со работните обврски и задачи, со помош на функционалности 
на Единствената точка за информации и на WEB Географски Информациски Систем 
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(ГИС) апликација за доставување податоци за новоизградена ЕКМ апликациите 
издава мислења и согласности по барање на корисник и тоа за:

• давање согласност на основниот проект за градба на јавна електронска 
комуникациска мрежа и придружни средства; 

• давање мислења при постапката на изготвување и донесување на документи 
за просторно уредување;

• давање согласност за исполнетоста на посебните услови за изведба на работи 
во зоната на електронската комуникациска мрежа и придружните средства;

За Согласност на основен проект за градба на јавна ЕКМ Апликациите овозможуваат 
електронско поднесување на основен проект за градба на јавна електронска 
комуникациска мрежа и придружни средства од страна на корисник/оператор на 
ЕКМ.

При електронското поднесување на основниот проект, корисникот треба 
задолжително да достави информација за просторната поставеност на проектот за 
градба. Просторната поставеност може да се обезбеди на еден од следните начини:

• Со мануелно исцртување на точка, линија или полигон, во зависност од 
топологијата на ЕКМ;

• Со исцртување на географијата и/или опфатот на ЕКМ врз основа на 
координати вчитани од shp датотека;

• Со прикачување на pdf или dwg датотека која содржи информации за 
просторната поставеност на ЕКМ или на опфатот за градба.  

Електронски поднесеното барање треба автоматски да креира запис во 
електронската архива и во системот за управување со документи на АЕК.

Апликациите овозможуваат подготовка на одговор на доставеното барање кое 
се состои од текстуален дел и графички прилог. При подготовката на графичкиот 
прилог, се користат податоците од ГИС базата на АЕК, при што вработениот кој го 
подготвува одговорот треба да има можност да избира кои тематски слоеви ќе ги 
вклучи во извештајот. 

Апликациите овозможуваат електронско поднесување на документација за 
просторно уредување со цел обезбедување на мислење од АЕК при постапката 
на изготвување и донесување на документацијата. При поднесувањето на 
документацијата за просторно уредување, корисникот треба задолжително да 
достави информација за просторната поставеност на опфатот на документацијата 
за просторно уредување. 

Согласност за исполнување на посебни услови за изведување работи во областа на 
ЕКМ, апликациите овозможуваат електронско поднесување барање за издавање 
согласност од АЕК за исполнување на посебни услови за изведување работи во 
зоната на електронската комуникациска мрежа и поврзани средства.

6.9   Предизвици при имплементација на 5G во Северна Македонија

Во насока на поддршка на 5G имплементацијата во тест фазата, но и комерцијалната 
фаза која треба да следува, тековната ситуација во Македонија укажува на поголем 
број предизвици кои треба да се решат или регулираат. Се очекува операторите да 
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инвестираат во две клучни области:
• Инвестиции во инфраструктурата. Главно за да се изгради густа оптичка 

мрежна инфраструктура за да се осигура поврзување на 5G базните станици, 
како и да се финансира нивното инсталирање. Следната генерација на 5G 
безжични мрежи ќе подржува апликации кои побаруваат големи брзини. Еднo 
од решенијата во тој случај е да се овозможи поголема густина на базните 
станици со поставување на мали ќелии.

• Инвестиции во иновациите на услугите. Да се стимулира воведувањето  на 
новите 5G услуги. Ова вклучува и финансирање на пилот-проекти преку кои 
што ќе се демонстрираат и тестираат потенцијалните 5G карактеристики и ќе 
се овозможи развивање на новите услуги.

Имплементацијата на 5G архитектурата главно зависи од можностите за инсталација 
на малите ќелии и нивно поврзување со јадрениот систем со користење на мрежна 
инфраструктура со голем пропусен опсег која се базира на оптичката технологија. 
Овој процес тековно е макотрпен поради различни компликации кои се јавуваат 
при пронаоѓање на локација за нова базна станица и добивање на дозвола за 
поставување на истата, како и поради процедурите кои треба да се следат при 
инсталација на кабелската мрежна инфраструктура.

Од оваа гледна точка, потребно е да се обезбеди законско и економско олеснување 
на мобилните оператори така што:

• при изнаоѓање на локации за нови базни станици потребно е да се олеснат 
условите за инсталирање на соодветната опрема,

• потребата за локации би требало да се земе предвид и при планирање на 
градба на нови објекти, односно да се предвиди можност за поставување на 
базни станици на објектите,

• ќе се намали цената за поставување мрежна инфраструктура,
• да се почитува обврската од член 63 и член 69 во ЗЕК новите објекти да се 

градат со задолжително инсталирана оптичка инфраструктура.

Во насока на максимално искористување на можностите кои ги нуди 5G 
архитектурата и привлекување на што е можно поширок опсег на крајни корисници 
што значи широка палета на различни барања за квалитет на сервис, импликациите 
за мрежна неутралност треба да се постават на ниво на мрежен слој што ќе овозможи 
дефинирање на множество од слоеви со различни нивоа на квалитет на сервис кои 
ќе бидат наменети за различни примени. При тоа, дефинираните правила за мрежна 
неутралност треба да се во согласност со нормите пропишани од ЕУ.

Користењето на 5G сервисите во голема мера зависи од крајните корисници и 
придобивките кои тие ги добиваат. Сепак, за да се обезбеди вистинско поврзано 
општество каква што е целта на 5G, потребно е да се работи и на обезбедување 
на вештини кај граѓаните како крајни корисници за тие да може да ги уживаат 
предностите кои ги нуди овој екосистем. Со други зборови, потребни се проекти 
кои ќе бидат насочени кон подигнување на нивото на дигиталните вештини на 
граѓаните. Ваквата инвестиција едновремено ќе значи и поддршка на економскиот 
развој бидејќи општество со повисоко ниво на дигитални вештини ќе создава нов 
пазар преку нови барања за услуги од провајдерите.

За развој на 5G мрежи и услуги потребна е поддршка од институциите релевантни за 
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регулација на електронски комуникации и изградба на електронски комуникациски 
мрежи и тоа:

• Да се подготват процедури и административни постапки кои ќе овозможат 
брзо и едноставно добивање на одобренија за изградба на новата 5G мрежа,

• Голем дел од придобивките на 5G технологијата ќе се засноваат на густината 
на базните станици во самата мрежа, пред сè поради користење на повисоки 
фреквенции во населените места. 

Поради ова, ќе се јави потреба од поставување на базни станици на места за кои 
сегашната законска регулатива тоа не го овозможува (на пр.: покрај патишта, 
поставување на опрема на постојни столбови за осветлување, на автобуски постојки, 
на столбови од електрични водови итн.). 

Поради ова, потребно е да се прилагодат соодветните закони така да се овозможи 
поставувањето на 5G опремата и на ваквите објекти, како и поставување на оптика 
до истите:

• Регулирање на поставување на опрема за мобилна мрежа со мал габарит и 
излезна моќност, треба да биде согласно законски услови за поставување 
на урбана опрема (без одобрение/решение), а со многу едноставна и брза 
постапка,

• При изградба на новите 5G мрежи да се има во предвид можноста за заедничко 
користење и да се избегне градење на паралелни мрежи од страна на бизнис 
корисниците во т.н. „Кампус мрежи” во големите индустриски комплекси, 
болници и други институции, согласно членот 75 од ЗЕК, Координација на 
радиофреквенции за 5G.

Агенцијата за електронски комуникации (скратено АЕК) спроведе постапка за 
Јавен повик за поднесување на Мислења за добивање на Одобренија за користење 
на радиофреквенции за 5G (Мислења). Поточно на 20.04.2020 година заврши рокот 
за поднесување на Мислењата. Овој рок беше предвиден да заврши на 06.03.2020 
година, но поради новонастанатата ситуација во државата со Корона вирусот COVID 
– 19 и на барањето на двата мрежни оператори во Северна Македонија, Македонски 
Телеком и А1 Оператор, за продолжување на рокот, рокот беше продолжен. 
Заклучно со 20.04.2020 година до АЕК (Агенцијата за електронски комуникации) 
беа пристигнати Мислења од повеќе заинтересирани страни и тоа од: Оператори 
во Северна Македонија, граѓани на Северна Македонија и од заинтересирани 
други странски компании. До овој момент сите чекори се спроведуваат согласно 
динамиката предвидена во НОБП (Национален Оперативен Бродбенд План) кој беше 
донесен од страна на Владата на Северна Македонија на 02.04.2019 година. Сите 
пристигнати Мислења во наредниов период се разгледуваат од страна на стручната 
служба во Агенцијата и ќе бидат соодветно имплементирани во законската 
постапка која е предвидена согласно ЗЕК- Законот за електронски комуникации 
за доделување на овие фреквенции. Треба да се напомене дека согласно НОБП, 
тендерската постапка за доделување на радиофреквенции наменети за 5G се 
очекува да започне кон крајот на 2020 година. По сублимирање на пристигнатите 
Мислења и во согласност со постоечката регулатива во Македонија, која е на иста 
линија со Европската, ќе се пропишат условите кои ќе бидат наведени како еден 
вид на Барања кои операторите што ќе ги добијат Одобренијата за користење на 
радиофреквенциите, ќе треба и мора да ги исполнат. 
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Согласно ЗЕК една од надлежностите на АЕК е и да го мери, како што напоменав 
погоре во моето излагање, нејонизирачкото зрачење од сите предаватели од кои има 
емисија на електромагнетни бранови. Ова значи дека и со воведувањето на 5G тоа 
останува обврска на АЕК. Постојано се вршат мерења, по Барање на корисник или 
согласно веќе однапред дефиниран план за локациско мерење. До овој момент АЕК 
спроведе мерење на нејонизирачко зрачење на неколку локации од 5G тест мрежата 
на Македонски телеком, за која е издадено Привремено одобрение за тестирање 
до 31.10.2020 година за опсегот од 3.6 GHz до 3.7 GHz на територија на Скопје. 
Мерењето е спроведено во услови на максимална иззрачена енергија и резултатите 
покажуваат дека максималното дозволено ниво, според Меѓународната комисија 
за заштита од нејонизирачки зрачења - ICNIRP (International Commission on Non-ion-
izing Radiation Protection), кумулативното зрачење изнесува 14.9% (од максимално 
дозволената вредност на елктричното поле). Сите прикажани резултати се далеку 
пониски од критичната граница која би била штетна по здравјето на луѓето. Мора да 
се истакне дека нивото на зрачење се намалува со зголемување на растојанието.

Привремено одобрение за тестирање на 5G тест мрежата има добиено и А1 
Операторот на територија на Скопје, со важност до 01.07.2020г.

6.10   Оптичка инфраструктура за функционирање на 5G

Од самите генерички концепти за 5G, јасно се потенцира фактот дека во секое 
сценарио, 5G ќе побарува значителен капацитет во позадинските мрежни 
инфраструктури, што ќе резултира со огромен број на конекции во доменот на 
оптичките мрежи.

Иако во повеќе оддалечени области можно е да се користат фиксни безжични врски 
за позадинските мрежни инфраструктури, потребата за транспорт на податоци 
со поголеми брзини ќе побарува пристапот до оптичките мрежи да претставува 
витален елемент за воведување на 5G, особено во сценарија и локации каде ќе се 
користат мали ќелии со висок капацитет.
 
Иако најголемиот дел од инвестицијата, која е потребна за воведување на 
нови оптички мрежни ресурси и 5G, треба да се обезбеди од приватниот сектор, 
државниот сектор, т.е. Владата ќе поттикне низа од инцијативи и активности за 
зголемена достапност до оптичките инфраструктури. Пример за такво нешто 
е определувањето на т. н. бели зони (зони во кои нема комерцијален интерес 
за изградба на електронска комуникациска мрежа) кои што се добиени преку 
соодветна постапка на мапирање.

6.10.1   Споделување на инфраструктурата

Споделување на инфраструктурата, во согласност со концизно дефинирани правила 
за конкуренција, може да претставува ефективен и економски ефикасен начин 
на воведување и имплементација на 5G телекомуникациската инфраструктура, 
особено во области каде што е неисплатливо да се воведуваат повеќе конкурентни 
мрежни инфраструктури. Сепак, во паралела треба да се води сметка за потребата 
од заштита и гаранција на инвестициските интереси на операторите. Општо земено, 
споделувањето на инфраструктурата може да биде поделено на две категории, 
пасивно или активно споделување.
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Пасивното споделување генерално се дефинира како споделување на простор или 
физичка инфраструктура која не бара активна оперативна координација помеѓу 
мрежните оператори. На пример, споделувањето на локација за базна станица или 
антенски столб претставува една форма на пасивно споделување.

Активното споделување е пристап кога операторите ја споделуваат активната 
телекомуникациска инфраструктура. На пример, споделувањето на пристапна 
мрежа или националниот роаминг, претставуваат конкретни реализации на активно 
споделување.

Надлежните државни органи и тела во соработка со АЕК ги идентификува 
непотребните препреки за споделување на постојната телекомуникациска 
инфраструктурата. Дополнително оваа соработка би резултирала и во развој на 
постабилна и поробусна рамка за споделување со што значително би се забрзал и 
олеснил процесот на имплементација на 5G во Северна Македонија.

6.11   4G наспроти 5G: клучните разлики помеѓу генерациите на 
мобилната мрежа

Секоја декада мобилната индустрија извршува голема надградба на својата 
безжична инфраструктура. Во 2000-тите години доминираше 3G, додека мобилните 
телефони во последната деценија работеа на 4G. Во продолжение е даден преглед 
на најзначајните разлики помеѓу двете мрежни технологии.

6.11.1.1   Брзина

Во повеќето разговори за 5G, брзината е често спецификација што се користи за 
да се разликува од 4G. И тоа има смисла, бидејќи секоја мобилна генерација е 
значително побрза од претходната. 4G моментално може да достигне максимална 
брзина до 100 Mbps, иако перформансите во реалниот свет се генерално не повеќе 
од 35 Mbps.

5G има потенцијал да биде 100 пати побрз од 4G, со врвна теоретска брзина околу 
20 Gbps и тековни, реални брзини од 50 Mbps до 3 Gbps.

Постојат три главни опсези на 5G, и секој од нив има своја брзина. Таканаречената  5G 
со низок опсег е нешто побрза од 4G со перформанси околу 50-250 Mbps. Најбрзата 
верзија на 5G, наречена 5G со висок опсег, е верзијата што достигнува 3 Gbps.

6.11.1.2   Латентност

Латентноста е мерка за времето потребно на пакет информации за да патува помеѓу 
две точки. Може да се смета како доцнење што го даночи секој пренос на податоци, 
без разлика колку е брза врската. Латентноста во 4G мрежите во моментов е околу 
50 милисекунди, додека кај 5G мрежите се очекува да се намалат на импресивни 1 
ms.

Намалувањето на латентноста ќе биде од клучно значење за многу апликации каде 
5G ќе им овозможи на поврзаните уреди да се потпрат на облакот за обработка 
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на податоци - како што се автомобили што управуваат самостојно и кои можат да 
користат 5G за да дозволат донесување одлуки за навигација во реално време.

6.11.1.3   Опсег

5G се очекува да има и значително поголем опсег или капацитет од 4G. Делумно, 
тоа е затоа што 5G многу поефикасно ќе го искористи достапниот спектар. 4G 
користи тесен дел од достапниот спектар од 600 MHz до 2,5 GHz, но 5G е поделен на 
три различни опсези. Секој опсег има свој фреквенциски опсег и брзина, и ќе има 
различни апликации и случаи за употреба за потрошувачи, бизниси и индустрии. 

 6.12   Нацрт внатрешен извештај поврзан со ЕУ 5G стратегијата за 
безбедност на интернет

5G мрежите ќе играат централна улога во постигнувањето на дигиталната 
трансформација на економијата и општеството на ЕУ. Тоа ќе биде овозможено 
преку потенцијалот на 5G мрежите да овозможат и поддржат широк спектар на 
апликации и функции, што се протега далеку од обезбедувањето услуги за мобилна 
комуникација помеѓу крајните корисници. Со оглед на тоа што светските приходи од 
5G достигнаа околу 225 милијарди евра во 2025 година, 5G технологиите и услугите 
се клучен момент за Европа да може да се натпреварува на глобалниот пазар.

Cyber-безбедноста на 5G мрежите е од суштинско значење за да се заштитат 
нашите економии и општества и да се овозможи целосен потенцијал на важните 
можности што тие ќе ги донесат. Исто така е клучно за обезбедување на технолошки 
суверенитет на Унијата.

Следејќи ја поддршката изразена од Европскиот совет на 22 март 2019 година 
за усогласен пристап кон безбедноста на 5G мрежите, Европската комисија ја 
усвои препораката за интернет безбедност на мрежите 5G (во натамошниот текст 
„Препорака“) на 26 март 2019 година Препораката ги повика земјите-членки да 
направат проценки на националните ризици и да ги прегледаат националните 
мерки, да работат заедно на ниво на ЕУ за координирана проценка на ризикот и да 
подготват можни мерки за ублажување на можните штети кои би настанале.

Секоја земја-членка ја заврши својата национална проценка на ризик за својата 5G 
мрежна инфраструктура и ги пренесе резултатите до Комисијата и ENISA - Агенцијата 
на Европската унија за интернет-безбедност.

Врз основа на овие национални проценки на ризик, на 9 октомври 2019 година, 
земјите-членки - со поддршка на ENISA и Комисијата - објавија извештај за 
координирана проценка на ризикот на ЕУ за интернет безбедност во 5G мрежи. Овој 
извештај ги идентификува главните закани и актери на закани, најчувствителните 
средства, главните ранливости (вклучувајќи ги и техничките и другите видови 
ранливости, како што се правната и политичката рамка на која добавувачите на 
опрема за информатички и комуникациски технологии може да бидат предмет на 
трети земји), и главните придружни ризици. Како дополнување на овој извештај 
и како дополнителен придонес за полето со алатки, ENISA изврши наменско 
мапирање на пределот на заканите по безбедноста, кое се состои од детална 
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анализа на одредени технички аспекти, особено идентификација на мрежните 
средства и заканите.

Координираниот извештај за проценка на ризикот на ЕУ нагласува низа важни 
безбедносни предизвици кои веројатно ќе се појават или станат поистакнати во 5G 
мрежите. Овие безбедносни предизвици главно се поврзани со:

• Зголемување на безбедносните проблеми поврзани со достапноста и 
интегритетот на мрежите, покрај доверливоста и приватноста;

• Клучни иновации во 5G технологијата (што исто така ќе донесе голем број 
специфични безбедносни подобрувања), особено зголемената важна улога 
на софтверот и широкиот спектар на услуги и апликации овозможени од 5G 
мрежите и

• Улогата на добавувачите во градењето и работењето на 5G мрежите, 
комплексноста на меѓусебните врски помеѓу добавувачите и операторите и 
степенот на зависност од одделни добавувачи.

Извештајот понатаму заклучува дека овие предизвици создаваат нова безбедносна 
парадигма, со што е потребно да се процени тековната политика и безбедносна 
рамка применлива за секторот и неговиот екосистем, и да се направи од суштинско 
значење за земјите-членки да ги преземат потребните мерки за ублажување.

Координираниот извештај за проценка на ризикот на ЕУ дава основа за 
идентификување на мерките за ублажување кои можат да се применат на 
национално и европско ниво.

5G мрежите ќе играат централна улога во постигнувањето на дигиталната 
трансформација на економијата и општеството на ЕУ. Навистина, 5G мрежите имаат 
потенцијал да овозможат и поддржат широк спектар на апликации и функции, што се 
протега далеку од обезбедувањето мобилни комуникациски услуги помеѓу крајните 
корисници. Со 5G приходи во светот проценети на 225 милијарди евра во 2025 
година, 5G технологиите и услугите се клучен момент за Европа да се натпреварува 
на глобалниот пазар.

Интернет-безбедноста на 5G мрежите е од суштинско значење за да се заштитат 
нашите економии и општества и да се овозможи целосен потенцијал на важните 
можности што тие ќе ги донесат. Исто така е клучно за обезбедување на стратешка 
автономија на Унијата.

Следејќи ја поддршката изразена од Европскиот совет на 22 март за усогласен 
пристап кон безбедноста на 5G мрежите, Европската комисија ја усвои Препораката 
на Комисијата за интернет-безбедност на 5G мрежата 2 (во натамошниот текст 
„Препорака“). Препораката идентификува низа конкретни активности, кои ќе го 
поддржат развојот на пристапот на Унијата за обезбедување на интернет безбедност 
на 5G мрежите. Особено, таа бара од секоја земја-членка да изврши национална 
проценка на ризикот на инфраструктурата на мрежата 5G.

Во јули 2019 година, земјите-членки ги доставија резултатите од нивната национална 
проценка на ризикот до Комисијата и ENISA, особено врз основа на прашалник. 
Информациите обезбедени од земјите-членки дозволија собирање на информации 
за главните средства, закани и ранливости поврзани со 5G инфраструктурата 
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и главните сценарија за ризик, опишувајќи потенцијални начини на кои заканите 
можат да се искористат како одредена ранливост со цел да влијаат на целите на 
владата.

Од земјите-членки беше побарано да одговорат на прашалникот врз основа на 
резултатите од нивната национална проценка на ризикот за компјутерска безбедност 
5G, од перспектива на владите (т.е. законодавците/регулаторите), поддржани, каде 
што е потребно, од ставовите на другите засегнати страни (вклучително и мрежни 
оператори или добавувачи). Работата за развој на национални проценки на ризик 
вклучи низа одговорни учесници во земјите-членки, како што се, особено, органите 
за безбедност и телекомуникација, безбедносните и разузнавачките служби.

Според Препораката, овие национални проценки на ризикот треба да претставуваат 
основа за координирана проценка на ризикот на Унијата. За таа цел, земјите-членки 
на ЕУ го договорија овој извештај на високо ниво, кој беше подготвен со поддршка 
на Комисијата и заедно со ENISA.

Како надополнување на овој извештај, ENISA финализира посветено мапирање 
на пределот на заканите, кое се состои од детална анализа на одредени технички 
аспекти, особено идентификација на мрежните средства и закани што конкретно ги 
засегаат.

Овој извештај на високо ниво ги утврдува клучните заеднички наоди што 
произлегуваат од националните проценки на ризикот на 5G мрежите извршени 
од секоја земја-членка. Во него се потенцираат елементите што се од посебна 
стратешка важност за ЕУ. Како такво, таа нема за цел да претстави исцрпна анализа 
на сите релевантни аспекти или типови на индивидуални ризици за компјутерска 
безбедност поврзани со 5G мрежите.

Овој извештај претставува прв чекор во процесот насочен кон обезбедување 
солидна и долгорочна безбедност на 5G мрежите. Бидејќи 5G технологијата и 
поврзаните апликации се развиваат и имајќи го предвид брзото опкружување на 
заканите, овој извештај може да се разгледува годишно или кога е потребно во 
рамките на Групата за соработка NIS. Сите идни прегледи треба да ги земат предвид 
релевантните случувања на национално ниво.

Координираната проценка на ризикот на Унијата ќе послужи како основа за 
подготовка на алатник за можни мерки за ублажување на ризикот. Ова е во 
согласност со Препораката, која ги повикува земјите-членки да се договорат за 
полето со алатки до 31 декември 2019 година. Ова ќе се спроведе во рамките на 
Групата за соработка NIS.

 6.13   Клучни технолошки новини на 5G мрежите

Од технолошка перспектива, 5G мрежите ќе користат голем број нови технички 
карактеристики, во споредба со моменталната состојба во постојните мрежи:

• Придвижување кон софтвер и виртуелизација преку технологии „Софтверски 
дефинирани мрежи)“ и мрежни функции за виртуелизација. Ова ќе претставува 
голема промена од традиционалната мрежна архитектура бидејќи функциите 
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повеќе нема да се градат на специјализиран хардвер и софтвер. Наместо 
тоа, функционалноста и диференцијацијата ќе се одвиваат во софтверот. 
Од безбедносна перспектива, ова може да донесе одредени придобивки со 
дозволување на олеснето ажурирање и корегирање на неправилностите. Во 
исто време, ваквото зголемено потпирање на софтвер и честите ажурирања 
што ги бараат, значително ќе ја зголемат изложеноста на улогата на трети 
добавувачи и важноста на робусните постапки за управување со корегирањата. 

• „Мрежно режење“ ќе овозможи да се поддржи во голема мера поделбата на 
различните слоеви на услуги на иста физичка мрежа, со што ќе се зголемат 
можностите да се понудат диференцирани услуги низ целата мрежа. 
Функциите за мрежно режење ќе бараат ширење на нова основна мрежа, т.е. 
замена на јадрото на мрежата 4G со 5G јадро, следејќи ја т.н. „Самостојна“ 
мрежна архитектура.

• Подобрена функционалност на работ на мрежата и помалку централизирана 
архитектура отколку во претходните генерации на мобилна мрежа: ова се 
рефлектира и во подобрени опции за поврзување во рамките на мрежата за 
радио пристап и во поддршката за „Mobile Edge Computing“, што и овозможува 
на мрежата да го насочи сообраќајот кон компјутерски ресурси и услуги на 
трети страни близу до крајниот корисник, со што се обезбедува мало време 
на одговор.

Овие нови карактеристики ќе донесат бројни нови безбедносни предизвици. Особено, 
тие ќе дадат дополнително значење на комплексноста на синџирот на снабдување 
на операторите на електронски комуникациски мрежи и услуги во безбедносната 
анализа, со разни постојни или нови играчи, како што се интегратори, даватели 
на услуги или продавачи на софтвер, уште повеќе вклучени во конфигурацијата и 
управувањето со клучните делови на мрежата. Ова веројатно ќе ја интензивира 
понатаму зависноста на операторите на мобилна мрежа од овие трети добавувачи. 
Покрај тоа, распределбата на одговорностите, исто така, ќе стане посложена, со 
специфичен предизвик што на некои нови играчи им недостасува запознавање со 
критичните аспекти на мисијата на телекомуникациските мрежи. Овој извор на ризик 
ќе стане уште поважен со појавата на мрежно режење, различните безбедносни 
барања на определени делови последователното зголемување на површината на 
нападот.

Покрај тоа, некои чувствителни функции што моментално се извршуваат во физички 
и логички одвоено јадро, најверојатно, ќе бидат преместени поблизу до работ на 
мрежата, барајќи да бидат преместени и релевантните безбедносни контроли, со 
цел да се опфатат критичните делови на целата мрежа, вклучително и радиото 
пристапенниот дел. Ако не се справат правилно, овие нови функции се очекува да 
ја зголемат вкупната површина на нападот и бројот на потенцијални влезни точки 
за напаѓачите, како и да ги зголемат шансите за злонамерно лажење на мрежните 
делови и функции.

Во исто време, 5G технологиите и стандардите може да ја подобрат безбедноста 
во споредба со претходните генерации на мобилни мрежи, поради неколку 
нови безбедносни функции, како што се построги процеси за проверка во радио 
интерфејсот. Сепак, овие нови безбедносни карактеристики нема да бидат 
активирани сите стандардно во мрежната опрема и затоа нивната имплементација 
во голема мера ќе зависи од тоа како операторите ги распоредуваат и управуваат 
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Слика 6.4: Алокација на фреквенција во опсег од 26 GHz

Предмет на јавниот тендер се:
• 2×30 MHz во фреквенциски опсег 694 – 790 MHz,
• 328.5 MHz во фреквенциски опсег 3400 – 3800 MHz и
• 800 MHz во фреквенциски опсег 24.25 – 27.5 GHz.
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со своите мрежи.

6.14   Тековни активности на АЕК за имплементација на 5G 
технологијата во Северна Македонија

По сопствена иницијатива и врз основа на пристигнато барање од оператор 
во Северна Македонија, на ден 01.06.2021 година, Агенцијата за електронски 
комуникации објави јавна намера за спроведување постапка на јавен тендер 
со јавно наддавање за издавање на ограничен број на одобренија за користење 
на радиофреквенции со цел да овозможи јавна расправа по објавениот број на 
одобренија за користење на радиофреквенции.

Согласно Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република 
Македонија (Службен весник на РСМ, бр. 60 од 17.03.2021 година), опсезите 694-
790 MHz, 3400-3800 MHz и 24.25-27.5 GHz се наменети за јавни мобилни/фиксни 
комуникациски мрежи MFCN, вклучувајќи ги и IMT-2020/5G мрежите. Условите за 
користење се одредени со одредбите на Одлуките ECC/DEC/(15)01, ECC/DEC/(11)06, 
ECC/DEC/(18)06, Препораките ECC/REC(15)01, ECC/REC/(15)01, ECC/REC(20)01, ECC/
REC/(19)01 и стандардот МКС EN 301 908.

Слика 6.2: Алокација на фреквенција во опсег од 700 MHz

Слика 6.3: Алокација на фреквенција во опсег од 3,5 GHz

             3.4 GHz                   3.5 GHz                         3.6 GHz                            3.7 GHz         3.8 GHz

100 MHz 100 MHz 100 MHz 100 MHz
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 6.14.1   Број на одобренија за користење на радиофреквенции 
што ќе се издаваат

Агенцијата планира да додели три одобренија за користење на радиофреквенции во 
опсегот 700 MHz, седум одобренија за користење на радиофреквенции во опсегот 
3.x GHz и четири одобренија за користење на радиофреквенции во опсегот 26 GHz 
како што е прикажано во Табела 6.1.

700 MHz

Одобрение Фреквенциски опсег Радиокомуникациска служба

А1 703 – 713/758 – 768 MHz Копнено мобилна

А2 713 – 723/768 – 778 MHz Копнено мобилна

А3 723 – 733/778 – 788 MHz Копнено мобилна

3.х GHz

Одобрение Фреквенциски опсег Радиокомуникациска служба

B1 3.5 – 3.6 GHz Копнено мобилна

B2 3.6 – 3.7 GHz Копнено мобилна

B3 3.7 – 3.8 GHz Копнено мобилна

B41 3.4315 – 3.460 GHz Фиксна служба Регион 1

B44 3.4315 – 3.460 GHz Фиксна служба Регион 4

B45 3.4315 – 3.460 GHz Фиксна служба Регион 5

B46 3.4315 – 3.460 GHz Фиксна служба Регион 6

26 GHz

Одобрение Фреквенциски опсег Радиокомуникациска служба

C1 24.3 – 24.5 GHz Копнено мобилна

C2 24.5 – 24.7 GHz Копнено мобилна

C3 24.7 – 24.9 GHz Копнено мобилна

C4 24.9 – 25.1 GHz Копнено мобилна

Табела 6.1: План за грантови за радиофреквенции
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Образложение за причините за објавениот ограничен број на одобренија за 
користење на радиофреквенции што ќе се издаваат.

Фреквенциските опсези 700 MHz, 3.х GHz и 26 GHz согласно своите пропагациски 
карактеристики претставуваат важен ресурс за обезбедување електронски 
комуникациски услуги на корисниците преку 5G мрежа. Поради ограничениот 
слободен фреквенциски ресурс од само 2х30 MHz, 368.5 MHz и 2.7 GHz, соодветно 
за горенаведените опсези, потребно е да се ограничи бројот на одобренија. Во 
согласност со регулаторната политика во однос на користењето на радиофреквенции 
за обезбедување на јавни мобилни електронски комуникациски мрежи/услуги, за 
обезбедување на услови за присуство на пазарот на повеќе од два мрежни оператори 
на јавни мобилни електронски комуникациски мрежи/услуги, Агенцијата планира 
одобренијата А1 и В1 да ги резервира за доделување на нов мрежен оператор.

6.14.2   Рокови и услови под кои ќе се користат радиофреквенциите

Рокот на важност на одобренијата за користење на радиофреквенции А1, А2, А3, В1, 
В2, В3, С1, С2, С3 и С4, по примерот на останатите регулаторни тела од европските 
држави и во согласност со ЕЕСС, ќе биде 15 години со можност за продолжување за 
уште 5 години. Рокот на важност на одобренијата за користење на радиофреквенции 
В41, В44, В45 и В46, ќе биде усогласен со претходно издадените одобренија, односно 
до 20.09.2027 година.

Услови под кои ќе се користат радиофреквенциите и коишто услови ќе бидат 
наведени во одобрението се:

• Локација и област на покриеност:
o Одобренијата А1, А2, А3, В1, В2, В3, С1, С2, С3, С4 ќе бидат за национално 
покривање, односно за целата територија на Република Северна Македонија.
o Одобренијата В41, В44, В45 и В46 ќе бидат за регионално покривање, 
односно за Регион 1 (Град Скопје, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани, 
Сопиште, Чучер Сандево и Арачиново), Регион 4 (Битола, Прилеп, Демир Хисар, 
Крушево, Долнени, Кривогаштани, Могила, Новаци и Ресен), Регион 5 (Охрид, 
Струга, Дебарца, Вевчани, Кичево, М. Брод, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, 
Пласница, Дебар и Центар Жупа) и Регион 6 (Тетово, Гостивар, Теарце, Јегуновце, 
Желино, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Маврово и Ростуше), соодветно.

• Обврски за покриеност
o Операторите што ќе добијат одобрение за национално покривање се должни 
со новоиздадените и постоечките одобренија за користење на радиофреквенции 
да ја обезбедат следната покриеност (согласно Националниот оперативен 
бродбенд план):

• До крајот на 2023 година најмалку еден град да биде покриен со 5G сигнал.
• До крајот на 2025 година, главните коридори согласно Договорот за основање 

на транспортна заедница на основната и сеопфатна патна мрежа во државата 
да бидат покриени со непрекинат 5G сигнал,

• До крајот на 2027 година сите градови во државата да бидат покриени со 
непрекинат 5G сигнал и

• До крајот на 2029 година, секој граѓанин да има можност за пристап до 
интернет преку 5G со минимална брзина на пристап до интернет од најмалку 
100 Mbps.

• Синхронизација:
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o Операторите што ќе добијат одобрение за национално покривање во 
опсегот 3400- 3800 MHz се должни да користат преферирана синхронизациска 
шема - Рамка A (»DDDSU«) од ECCREC(20)03 (може носителите на одобренија 
да предложат и друга усогласена шема). Доколку операторот не се прилагоди 
на усогласена синхронизациска шема должен е да обезбеди заштитен опсег во 
рамките на доделениот фреквенциски блок.
o Операторите се должни да користат префериран заеднички референтен 
часовник: GNSS во согласност со ECC Извештаите 216 и 296 (може да се усогласи 
и друг референтен часовник). Во случај на појава на штетна интерференција 
задолжително ќе се користи префериран заеднички референтен часовник во 
согласност со ECC Извештаите 216 и 296.

• Квалитет на јавните електронски комуникациски услуги
o Параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги што 
се обезбедуваат треба да бидат во согласност со „Правилникот за параметрите 
за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат 
преку јавна радиокомуникациска мрежа“.

• Изградба на мрежа
o Носителот на одобрението мора да започне со користење на доделените 
радиофреквенции најдоцна во рок од 1 година од датумот на отпочнување на 
важност на одобрението.
o Во областите каде што има слаба или воопшто нема покриеност, доколку 
носителот на одобрението планира да гради нов сајт ќе мора да ги консултира 
и останатите оператори за заедничко инвестирање. Исто така операторот ќе 
мора да обезбеди пристап до пасивна инфраструктура врз основа на разумно 
барање од други оператори.

• Неутралност во однос на технологии 
o Одобрението ќе биде неутрално во однос на технологија и услуги, односно 
може да се користат сите видови технологии, согласно Планот за намена 
на радиофреквенциски опсези и Планот за доделување и користење на 
радиофреквенции.

6.15   Користена литература

1. AEC. Report from measurement of non-ionizing radiation AEC - 4G kindergarten 

2. Arsov, B. 2020. The benefits of quality ICT infrastructure for the implementation of the broadband strat-
egy and the digital agenda. Ss. Cyril and Methodius Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information 
Technologies Skopje (Master Thesis). Non-ionizing radiation measurement report-AEC-5G-NR. 

3. Draft Internal Report concerning the EU 5G Cybersecurity Toolbox Strategic Measures 5 and 6. Diversi-
fication of suppliers and strengthening national resilience.

4. EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks.

5. Law on Electronic Communications. Republic of North Macedonia.

6. Rulebook on the manner of construction of public electronic communication networks and associated 
means Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures.



129

Поглавје 7

7   Важноста на просторното управување во контекст на ЕМП

Брзо растечкиот број на извори на електромагнетни полиња (ЕМП) (на пр. 
Мобилни базни станици, радиодифузни станици, јавни WiFi мрежи, професионални 
комуникациски мрежи) во околината и зголемената загриженост на јавноста за 
влијанието на ЕМП врз животната средина, повикува на одржливо распоредување на 
ЕМП извори. Поставувањето во животната средина е секогаш прашање за наоѓање 
на најдобро компромисно решение. Општо земено, треба да се земат во предвид 
најмалку три клучни елементи: капацитет, покриеност и трошоци за распоредување 
(OS 2018), но влијанието врз животната средина, исто така, станува многу важен 
значаен елемент (слика 7.1), како и прифатливост од јавноста.

Слика 7.1: Најважните клучни елементи што треба да се земат предвид при дизајнирање безжични мрежи.

Во случај на извори на ЕМП, станува збор за максимизирање на капацитетот 
и покриеноста на корисниците со безжични услуги, додека се минимизираат 
трошоците и влијанието врз здравјето на луѓето, животните и природата. 
Просторното управување, кое се однесува на целиот процес на просторно 
планирање, проектирање, изградба и инфраструктура на просторни податоци, игра 
клучна улога во одржливото распоредување во животната средина. Утврдувањето 
на таканаречената „слатка точка“ е прашање на балансирање на сите четири клучни 
елементи и е процес специфичен за еднократна употреба.

Потребна е квалитетна инфраструктура за просторни податоци за да се најдат 
оптимални решенија и да се донесе вистинската одлука во сите процеси на 
просторно управување. На прво место се потребни просторни податоци за да се 
одреди побарувачката за безжични услуги. Европската комисија има поставено 
стратешка цел за 2025 година во стратешкиот документ „Кон европско гигабитно 
општество“ »Сите урбани области и сите главни копнени транспортни патеки да 
имаат непречено покривање на 5G« (ЕК 2016). За да се идентификуваат областите 
со најголема побарувачка за безжични мрежи, можно е да се користат просторни 
податоци за населението (вклучително и адресата на живеење), населбите и 
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градовите, локациите на зградите, вистинската употреба на земјиштето и зградата 
и транспортните инфраструктурни правци (патишта, железници, пристаништа, 
аеродроми, итн.). Квалитетните просторни податоци од овие области се клучни за 
одредување на областите на потенцијална побарувачка за безжични мрежни услуги.

Таканаречената директива „намалување на трошоците“ 2014/61/EU ја идентификува 
заедничката употреба на физичка инфраструктура, заедничката изградба на нова 
инфраструктура и оптимизацијата на процедурите за доделување дозволи како клучни 
мерки за намалување на трошоците и забрзување на изградбата на комуникациски 
мрежи. Заедничката употреба на инфраструктурата и заедничката конструкција, 
исто така, имаат позитивно влијание врз одржливото распоредување на извори 
на ЕМП во животната средина. Постоењето, транспарентноста и достапноста на 
податоци за постоечката инфраструктура (телекомуникација, електрична енергија, 
итн.) се од суштинско значење за да се идентификуваат кандидатите за колокација. 
За разлика од фиксните мрежи, постоењето на просторни податоци за постојното 
ЕМП зрачење е исто така исклучително важно при лоцирање на безжичните мрежи 
во вселената со споделување на постоечката инфраструктура. Локациите кои се 
веќе силно изложени на ЕМП не се соодветни за колокација.

Поставувањето на нови безжични мрежи треба да ги земе предвид и информациите 
за природа (вегетација, терен, итн.) и изградена средина (згради и други изградени 
објекти) бидејќи овие објекти имаат големо влијание врз ширењето на ЕМП, особено 
за нови технологии во блиска иднина како 5G. Детален дигитален модел на терен и 
3D модел на згради, вегетација и инфраструктурни објекти се клучните податоци за 
проценка на ширењето на ЕМП и создавање на мапи на влијанија и ја олеснуваат 
оптимизацијата на распоредување на мрежата.

Важен чекор напред во областа на инфраструктурата за просторни податоци 
во електронските комуникациски процеси е поставен од ЕК со усвојувањето на 
Европскиот кодекс за електронска комуникација (Директива (ЕU) 2018/1972). Ова 
бара, меѓу другото, националните регулатори за електронска комуникација да 
вршат просторни анализи на постојниот опсег на безжични и фиксни мрежни услуги 
и планирани инвестиции во телекомуникациски мрежи. Телото на европските 
регулатори за електронски комуникации (во натамошниот текст: BEREC) изработи 
упатства за да им помогне на националните регулатори за електронска комуникација 
во воспоставување инфраструктура за просторни податоци за следење на постојните 
услуги и инвестиции во нови мрежи.

Општо земено, главните придобивки од воведувањето инфраструктура за просторни 
податоци во областа на распоредување безжични мрежи се:

• Подобро искористување на постоечката физичка инфраструктура преку 
полесна идентификација на кандидатите за колокација на извори.

• Оптимизација на поставување на нова мрежа преку полесна идентификација 
на постојните извори на ЕМП и изложеност, проценка на побарувачката на 
услуги во одредена област, постоечка услуга, моделирање и проценка на 
размножување на ЕМП, идентификација на постоечка физичка инфраструктура 
итн.

• Побрза идентификација на соодветни локации.
• Порационално користење на земјиштето преку минимизирање на изградбата 

надвор од инфраструктурните коридори и намалување на притисоците врз 



131

зелените полиња според концептот за одржлив развој.
• Забрзување на воведувањето мрежа и намалување на инвестициските 

трошоци.
• Намалување на отпечатокот од животната средина.
• Отворените податоци за нивото на ЕМП на одредени локации (мапи на ЕМП) 

ја намалуваат дезинформацијата и можат да го подобрат прифаќањето на 
јавноста и да го ублажат општествениот отпор кон распоредување безжични 
предаватели, особено на новите технологии како што е 5G.

Целта на ова поглавје е да се претстави преглед на аспект на просторно 
управување во контекст на поставување безжични мрежи. Прво, даден е преглед 
на релевантните препораки и упатства. Дадени се основните принципи и техники на 
просторно планирање и поставување на извори на ЕМП и се прикажани просторни 
податоци релевантни за поставување безжична мрежа. Конечно, даден е преглед на 
постојните просторни податоци и регистри на електронска комуникациска мрежа во 
Северна Македонија и резултати од проценката на РФ ЕМП во регионот на Скопје.

7.1   Преглед на релевантни препораки и упатства

Меѓународната телекомуникациска унија (ITU), агенцијата на Обединетите нации 
специјализирана за информатички и комуникациски технологии, Европската 
комисија (EC) и телото на европските регулатори за електронска комуникација 
(BEREC) изработија неколку упатства и препораки, кои исто така опфаќаат аспект на 
просторно управување. Подолу е даден преглед на најважните упатства.

7.1.1   Алатки за поврзување во Унијата

Алатките за поврзување во Унијата се подготвени во согласност со Препораката на 
Комисијата (EC) 2020/1307 како заедничка платформа на Унијата за намалување на 
трошоците за распоредување на мрежи со многу висок капацитет и обезбедување 
навремен и економски инвестициски пристап до 5G радио-спектарот, за да се 
поттикне поврзување во поддршка на економско закрепнување од КОВИД-19 
кризата во Унијата. Препораката за алатки за поврзување содржи најдобри практики 
за поттикнување инвестиции, каде што клучните елементи се просторни податоци 
за постоечката инфраструктура и планирани градежни работи во инфраструктурата. 
Просторните податоци се од суштинско значење за подобра искористеност на 
постојната физичка инфраструктура и за повеќе заеднички договори за изградба, 
што доведуваат до забрзување на воспоставување мрежа и порационално 
користење на земјиштето. Препораките, исто така, ги даваат следниве примери за 
најдобра практика поврзани со ЕМП и јавното здравје:

• Резултатите од мерењата на ЕМП треба да бидат јавно достапни.
• Континуираното научно истражување за ЕМП, спроведено од кредибилни и 

независни институции, е клучно за ублажување на општествениот отпор кон 
поставување на 5G мрежи.

• Координирана и насочена комуникација за информирање и едукација за 
имплементација на 5G
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7.1.2   Упатства за географски истражувања на BEREC

BEREC подготви Насоки за географско истражување за да им помогне на 
националните регулатори во доследната примена на географските истражувања 
за покривање на широкопојасните услуги (фиксни и мобилни). За мобилен 
широкопојасен интернет, податоците треба да се собираат на ниво од 100 m x 100 
m или помала мрежа. BEREC смета дека првиот пристап за карактеризирање на 
дофатот на мобилната мрежа е да се одреди достапноста на широкопојасна услуга 
во зависност од технологијата што се сервира на одредена локација. Генерациите 
3G, 4G и 5G нудат различни услуги и перформанси и може да се мапираат соодветно.

7.1.3   Препораките на МТЅ

Две препораки за ITU, ITU-Т К.83 Мониторинг на нивоата на ЕМП и ITU-Т К.113 
Генерирањето на мапите на РФ ЕМП нивоата ги покрива долгорочниот РФ ЕМП 
мониторинг и РФ ЕМП мапите. Деталите за овие две препораки се достапни 
во поглавјето 3.6 Препораки и стандарди за ЕМП објавени од Меѓународната 
телекомуникациска унија (International Telecommunication Union - ITU).

7.2   Улогата на просторното управување

7.2.1   Преглед

Просторното управување е свесна човечка активност насочена кон насочување 
на процесите во вселената, вклучувајќи дизајн, изградба, употреба, одржување и 
обнова на сите компоненти на просторот (https://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/). 
Просторното планирање се состои од три вида активности:

• просторно планирање,
• мерки за просторно управување/мерки за земјишна политика и
• просторен информациски систем.

Просторното планирање е интердисциплинарна активност на која се планира 
просторен развој на стратешко ниво, додека на ниво на имплементација активностите 
се планираат или се поставуваат во вселената и предвидува спроведување 
регулатива за просторни интервенции. Просторното планирање се спроведува преку 
процес во кој се соочуваат интересите на различни корисници на просторот. Тие 
треба да се координираат едни со други во процесот на планирање на просторот. 
Поставувањето на објекти во вселената е фаза во процесот на планирање на просторот 
во која се пребарува, оптимизира и конечно се одредува со деталната локација на 
уредувањето на просторот и неговите основни карактеристики. Конечниот резултат 
на планирањето на просторот е акт за просторно планирање. Актите за стратешко 
планирање на просторот се задолжителна основа за имплементација на просторни 
акти и тоа се основа за добивање дозволи за градење или за изведување на други 
просторни интервенции. Документот за просторно планирање се смета дека го 
одредува јавниот интерес за просторен развој и користење на земјиштето.

Мерките за управување со земјиште се мерки за имплементација на документи 
за просторно планирање. Со мерките за управување со земјиште, институциите 
одговорни за остварување на јавниот интерес во дадена област (држава, региони 
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или општини) спроведуваат активности што овозможуваат реализација на целите на 
просторот за развој и реализација на аранжманите предвидени во спроведувањето 
на документите за просторно планирање. Мерките за управување со земјиште 
вклучуваат, на пример:

• изградба на општинска инфраструктура со јавни средства,
• консолидација на земјиште,
• стекнување земјиште за јавна сопственост преку купување или 

експропријација,
• продажба на земјиште за инвестиции кои се исто така од јавен интерес,
• воведување на присилна службеност за користење на недвижен имот за 

јавен интерес,
• регулирање на полето на транспорт во недвижен имот (контрола на дневни 

парцели, предност, забрана за сообраќај на недвижен имот),
• финансиски мерки преку утврдување на давачки за недвижен имот (на 

пример: Придонес за поврзување на зградата со општинска инфраструктура, 
данок на имот или специјални давачки за неискористени или неутилизирани 
недвижности,

• имплементација на просторни аранжмани со јавни средства и обнова на 
одредени делови од населби.

Системот за просторни информации е потсистем на државната инфраструктура 
за просторни податоци, специјализиран за извршување задачи во областа на 
просторно планирање и имплементација на мерки за управување со земјиште. 
Националната Инфраструктура на Просторни Податоци се состои од метаподатоци, 
множества и услуги за просторни податоци, аранжмани за споделување, пристап 
до и употреба на множества и услуги за просторни податоци, како и механизми и 
процедури за координација помеѓу иматели на индивидуални бази на податоци 
и услуги. Системот за просторни податоци се состои од оние бази на податоци 
што се генерираат во процесот на планирање на просторот и имплементација на 
документи за просторно планирање (на пример, податоци за одобренија за градење, 
податоци за работи за кои се издадени одобренија за градба и слично). За ефикасно 
извршување на задачите во областа на просторно планирање, инфраструктурата 
за просторни податоци, мора, преку систем за просторен податоци, да овозможи 
употреба на разновидни податоци за цели за изведување демонстрации за статусот 
и трендовите, кои се експертска основа за одлуки за просторен развој, распределбата 
на активностите и поставувањето на објекти во вселената. Затоа, важно е системот 
на просторни податоци или збирките што се дел од системот на просторни податоци, 
да можат да се поврзат со податоци за недвижен имот (парцели, објекти, и мрежи на 
јавна инфраструктура), податоци за просторни административни единици (области 
на општини, населени места и региони), податоци за користењето на земјиштето, 
податоци за топографија и статистика.

7.2.2   Основни принципи и техники за просторно планирање и 
поставување на извори на ЕМП

Следниве важни факти мора да се земат предвид во процесот на планирање на 
развојот и за време на фазата на имплементација на локацијата и давање дозвола 
за поставување на 5G базни станици:

1. 5G мрежите ќе ги користат постојните локации барем на почетокот на нивниот 
развој и заедничка употреба на физичка инфраструктура на постоечка базна 
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станица.
2. 5G ќе работи на повисоки фреквенции од постојните мрежи. Како резултат 

на тоа, тие имаат многу помал опсег и не треба да има пречки помеѓу уредот 
за пренос и уредот за примање. Топографијата и другите просторни податоци 
може да се користат за да се идентификуваат пречките и да се симулира 
ширење на ЕМП.

3. 4G мрежните антени работат на пониски фреквенции и обезбедуваат 
покривање на поголема површина. За подобра работа, паметните 5G антени го 
насочуваат сигналот во снопови и на тој начин обезбедуваат покривање само 
каде и кога е потребно, односно каде што се наоѓаат сегашните корисници. 
Паметните 5G антени го зголемуваат капацитетот, ја подобруваат ефикасноста 
и ја намалуваат просечната изложеност на РФ ЕМП. Сепак, може да се заклучи 
дека максималната изложеност на локациите помеѓу фиксните корисници 
и антените може да биде многу повисока од просечната. Како резултат на 
тоа, стана важно да се предвидат локациите на постојани поголеми групи на 
корисници во околината на базните станици и да се земе предвид ова кога се 
распоредуваат 5G базни станици.

4. Во 5G мрежите, малите ќелии лоцирани близу до корисниците во урбаните 
средини ќе се користат за оптимизирање на опсегот на сигналот и обезбедување 
мала покриеност, на пример, на столбови за јавно осветлување, сообраќајни 
знаци или во внатрешноста на трговски центри и други комерцијални згради.

Во процесот на планирање на просторот и распоредување на извори на РФ ЕМП, ние 
се соочуваме со техничко-функционалните, конзерваторски и просторни развојни 
аспекти на планирањето.

Како дел од техничко-функционалниот аспект на просторно планирање, ние ги 
разгледуваме или дефинираме:

1. локации каде што ќе има потреба од покривање на сигналот за извршување 
на активностите:

o постојните населби и тековната покриеност на сигналот,
o предвидени населби во однос на просторниот развој,

2. локации каде што инсталацијата на нови базни станици е технички оптимална 
или барем изводлива:

o постоечки капацитети,
o постоечки електрични и телекомуникациски мрежи, 
o сопственост на недвижен имот,
o нема топографски пречки.

Целта на просторниот развоен аспект на просторно планирање е да:
1. се осигура дека распоредувањето на извори на РФ ЕМП не го спречува 

извршувањето на други активности во просторот, или дека можноста за 
користење на земјиштето за други активности ќе се минимизира.

2. спречување или минимизирање на визуелната деградација на пејзажот 
поради инсталирање на нови РФ ЕМП извори.

3. барање синергија помеѓу мрежните оператори или даватели на 
телекомуникациски услуги на начин што ќе им овозможи да споделуваат 
локации или/и мрежи за пренос на сигнали.

Меѓутоа, целта на заштитниот аспект на планирањето е:
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1. ограничување на интервенциите на заштитени подрачја и заштитени видови 
животни и растенија на таков начин што изградбата и работата на нова 
мрежа може да има прекумерно негативно влијание врз животната средина, 
природата или културното наследство, а особено 

2. да спречи какви било здравствени ефекти на РФ ЕМП на лица лоцирани околу 
5G базната станица на мрежата. Максималната вкупна изложеност поради 
работата на изворите на РФ ЕМП е законски ограничена.

Интегрален дел од процесот на планирање на просторот и инсталирање на 5G мрежи 
е вклучувањето на јавноста. Актите за планирање на просторот ги донесуваат 
државните и општинските власти, кои се составени од поединци избрани на изборите. 
Ова значи дека просторниот акт е исто така политички документ што изразува 
општествен консензус за развојот на просторот и активностите за сместување. 
Затоа е важно да и обезбедиме на јавноста соодветни информации во рана фаза 
што ќе им овозможи да развијат мислење за одредена просторна поставеност и да 
бидат вклучени во процесот на поставување.

7.3   Просторни податоци релевантни за мрежно поставување

Важноста на просторните податоци на електронските комуникации и нивното 
мапирање беше препознаена пред извесно време од Европската комисија преку 
проектите SMART проектите 2012/0022 во врска со проучувањето на широкопојасниот 
интернет пристап и инфраструктурното мапирање и SMART 2014/0016, што се 
занимава со мапирање на фиксен и мобилен широкопојасен интернет сервис низ 
Европа. Беа дефинирани четири типа на мапирање (Arnold et al., 2014):

• мапирање на инфраструктурата,
• мапирање на услугите,
• мапирање на побарувачката,
• мапирање на инвестиции и финансирање.

Покрај тоа, што се однесува на ЕМП, препорачливо е мапирање на извори на РФ 
ЕМП и нивната изложеност.

7.3.1   Регистар на изворите на РФ ЕМП

За да се избегне прекумерно негативно влијание врз природата, животната 
средина и културното наследство за време на изградбата или работата на мрежата, 
потребни се податоци за чувствителноста на компонентите на животната средина 
и природата и податоци за заштитените подрачја. За да се заштити здравјето на 
луѓето и да се намалат сомнежите за прекумерна изложеност на РФ ЕМП, треба 
да вклучиме податоци за постојната изложеност на ЕМП во моделите за проценка 
на влијанието на ЕМП. Затоа е потребен регистар на постоечки извори на РФ ЕМП 
(Gajšek 2011). За да се оцени влијанието на РФ ЕМП врз станбени згради, разумно е 
да се поврзат податоците за зградата со податоците за бројот на лица регистрирани 
на адресата.

Општо земено, регистарот на извори на РФ ЕМП треба да ги вклучува сите не-
импулсни извори. Можеби може да вклучува и импулсни извори како што се радари, 
но бидејќи изложеноста на импулсни извори се оценува одделно од не-импулсни 
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извори, вклучувањето на импулсни извори не е потребно. За да се овозможи 
понатамошна анализа, важно е да се дефинира изворот на РФ ЕМП недвосмислено: 
изворот на РФ ЕМП е извор што емитува РФ ЕМП со дефинирана шема на зрачење 
со позната фреквенција и позната моќност. Затоа, за базна станица, секој сектор и 
секоја единица предавател на една фреквенција е еден извор на РФ ЕМП. Најчестите 
извори на РФ ЕМП се:

• FM предаватели,
• DAB предаватели,
• DVB-T предаватели,
• базни станици GSM-R,
• 2G, 3G, 4G и 5G базни станици на 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 

MHz и 3500 MHz,
• јавен Wi-Fi хотспот на 2,4 GHz и 5 GHz.

Исто така, постојат различни професионални мрежи како TETRA (Terrestrial Trunked 
Radio) кои исто така се извори на РФ ЕМП, но достапноста на нивните податоци е 
многу ограничена. Доколку се достапни, тие треба да бидат вклучени во регистарот 
на извори на на РФ ЕМП. За секој извор на РФ ЕМП треба да се вклучат неколку 
технички податоци во регистарот за да се дозволат подоцнежни пресметки на РФ 
ЕМП:

• сопственик на извор.
• тип на извор (FM, DVB-T, 2G базна станица, 3G базна станица ...).
• ИД на локација.
• ИД на извор (Cell ID)
• фреквенција или канал.
• локација на изворот - координати во познат координатен систем.
• надморска височина.
• висина на антената над земјата.
• шема на зрачење или со:

o тип на антена (особено за базни станици: точниот тип на антена обезбеден 
од производителот).
o како датотека со шема на вертикално и хоризонтално зрачење или
o ако не се достапни подобри податоци, како вертикални и хоризонтални 
зрачни агли.

• азимут на антена.
• наклон надолу на антената.
• зрачеше моќ или со

o ефективна изотропна зрачена моќност (EIRP) или
o моќност доставена до антената заедно со засилувањето на антената.
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Слика 7.2: Пример за поедноставен јавно достапен регистар на извори на РФ ЕМП за регионот Фриули 
Венеција Јулија во Италија. Достапно на: http://www.arpaweb.fvg.it/rrf/gmapsrf.asp.

Регистарот на извори на РФ ЕМП и податоците за физичката инфраструктура, исто 
така, може да се користат за заштита на постоечката инфраструктура и инсталации. 
По распоредувањето на изворите на РФ ЕМП, нивните локации треба да бидат 
обезбедени на соодветен начин. Заштитата од физичко оштетување е важна овде, и 
особено е важно да се осигура дека мрежата нема да биде загрозена со создавање 
нови бариери за пренос на сигналот или со лоцирање на објекти на локации што би 
биле преоптоварени со ЕМП. За да се спречат ваквите инциденти, информациите за 
постојните извори на ЕМП може да бидат јавно достапни, така што никој не може 
да тврди дека не знаел за базните станици. Алтернативно, податоците се достапни 
само за овластени планери и со цел административни процедури за одобрување. 
Ограничувањето на пристапот до податоци може да доведе до конфликти во случај 
на објекти за кои не се потребни дозволи.

7.3.2  Мапирање на изложеноста на РФ ЕМП во животната 
средина

Постојат три различни методи за мапирање на изложеноста на РФ ЕМП: мониторинг, 
просторни мерења и нумеричко моделирање. Секој метод има свои предности и 
недостатоци.

Мониторингот е наменет за истражување на долгорочната изложеност на РФ 
ЕМП. Ова дава многу добар увид во временската варијабилност на изложеноста, 
особено важно за да се одреди просечната изложеност и да се утврди влијанието 
од имплементацијата на новите бежични технологии или нови генерации на тековни 
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Слика 7.3: Локации на мониторинг станици во Грција. Достапно на:
https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php/en/measurements/map.

Со избирање на локацијата на мапата, достапни се дополнителни информации за 
мерењата и резултатите од мерењето.

бежични технологии. Мониторинг кампањите се користат во некои земји како Србија 
или Грција. Тие воспоставија мрежа од фиксни автоматизирани мерни станици кои 
го мерат РФ ЕМП 24/7. Во однапред одредени интервали, резултатите од мерењето 
се пренесуваат на сервер. Преку веб -апликацијата, секој може да пристапи до 
резултатите од мерењата во посакуваниот временски интервал.

Слика 7.4: Пример за едно долгорочно мерење во Грција. Достапно на:
https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php/en/measurements/map.
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Слика 7.5: Пример за просторни мерења. Бојата на секоја локација за мерење ја претставува вкупната 
изложеност на РФ ЕМП, нормализирана според словенечкото законодавство, што е 10 пати построга од 

препораката на ЕУ (1999)).

Нумеричко моделирање - пресметките може да се направат во голем размер, на 
пример цел град или дури и цела земја со многу добра просторна резолуција од 10 m 
(Gajšek 2014). Придобивката од пресметките е дека тие можат да ги опфатат не само 
улиците и патиштата, туку и целата земја. Пресметките обично се прават за најлоша 
ситуација, кога изворите се под целосен товар, меѓутоа, со анализа на статистика, 
изложеноста може да се пресмета и за просечната изложеност. Сепак, пресметките 
бараат прецизни влезни податоци за сите извори, што може да биде многу тешко да 
се добијат, исто така, бараат податоци за дигитална висина на пресметаната област 
и ако е можно, исто така и за објектите. Со вклучувањето на објектите, резултатите 
од пресметките можат да бидат многу прецизни, меѓутоа, за големи пресметки, 
вклучувањето на објектите е многу напорно заради неопходните влезни податоци 
и поради зголемувањето на ресурсите за пресметки. Ако објектите не се вклучени, 
особено во урбаните области изложеноста е малку преценета.

Без оглед на методот како е утврден РФ ЕМП, еден многу важен аспект на 

Недостаток само на мониторингот е дека резултатите се ограничени само на 
локациите на мониторингот. Како и да е, дека во некои земји се наоѓаат неколку 
стотици мерни станици, резултатите сè уште опфаќаат само мал дел од вкупната 
површина. Големите мрежи за мониторинг се исто така скапи за воспоставување и 
одржување. 

Просторните мерења се мерења направени на многу различни локации (Trček 2018), 
обично од возило. Придобивката од таквите просторни мерења е тоа што можат 
да опфатат доста големи области со добра просторна резолуција - на пример, да ги 
опфатат сите важни улици во големиот град со резолуција од околу 10 до 20 метри 
или да ги опфатат сите главни патишта во целата област. Резултатите од мерењето 
ја претставуваат ситуацијата на изложеност во времето на мерењата и затоа не се 
неопходни за да ја опфатат најлошата ситуација ниту просечната ситуација, бидејќи 
нивото на РФ ЕМП зависи од моменталната употреба на мрежата.
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Слика 7.6: Евалуација на вкупното зголемување на изложеноста на РФ ЕМП во Словенија со текот на 
времето. Горе: 2013, Средина: 2017, Долу: 2020 година.

2013

2017

2020

долгорочното следење на ЕМП е евалуацијата на зголемувањето или намалувањето 
на изложеноста на РФ ЕМП со текот на времето. Со развојот на мобилните мрежи, 
поставувањето нови базни станици, воведувањето нови технологии и напуштањето 
на постојните технологии, изложеноста на РФ ЕМП се разликува со текот на времето. 
Долгорочниот мониторинг овозможува анализа на таквите промени на изложеноста 
на РФ ЕМП, како и влијанието на новите технологии врз изложеноста на РФ ЕМП. На 
пример во Словенија, изложувањето на РФ ЕМП во животната средина систематски 
се анализира од 2013 година.

Резултатите покажуваат дека изложеноста се зголемува со текот на годините: 
просечната изложеност во централниот дел на Словенија се зголеми од 0,0200% 
од ограничувањата на препораките на ЕУ во 2013 година (Gajšek 2014) на 0,0387% 
во 2018 година и 0,0465% во 2020 година. Ова значи дека просечната изложеност е 
сè уште мала, но поради новите базни станици и надградбата на постојните базни 
станици со нови технологии се зголемува. Најновите резултати се достапни на: 
http://www.inis.si/index.php?id=347.
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Јавно достапните податоци за 5G и РФ ЕМП можат да послужат како корисна 
алатка за комуникација со ризик, да ја зголемат свесноста на јавноста дека нивоата 
на изложеност се навистина ниски и да ја намалат можноста за манипулација од 
активистичките групи. Социјалното прифаќање е од огромно значење за успешен 
развој и работа на 5G мрежата. Јавно достапните, целосни и сигурни податоци за 
локациите на изворот на ЕМП и нивната целосна изложеност се клучни за довербата 
на јавноста во здравјето и безбедноста.

7.3.3   Податоци за инфраструктура и недвижности

Мапирањето на инфраструктурата е прецизна, географски лоцирана и структурирана 
колекција, процесирање и прикажување на податоци на постоечка инфраструктура, 
во смисла на транспарентност на податоците за фацилитирање на креирањето на 
мрежата преку споделување на постоечката инфраструктура.

Во првата фаза од развојот на 5G, нови базни станици ќе бидат лоцирани на 
постојните 2G, 3G и 4G базни станици. Информациите за постојните електрични и 
телекомуникациски мрежи се најважни за да се идентификуваат локациите каде 
поставувањето на нови базни станици е технички оптимално или барем изводливо. 
За успешно планирање на развојот, неопходно е да се знаат локациите на постојните 
базни станици и нивните основни карактеристики (тип, висина, површина за која 
станува свесно) и локациите за поврзување со постојната електрична мрежа. 
При одредување на локацијата на базната станица, исто така е неопходно да се 
идентификуваат природни и вештачки бариери за пренос на сигнал. Податоците за 
овие пречки може да се добијат од податоци за објекти (локација, тип на објект, 
висина на објект) и релјефни податоци. Податоците за објектите може да се добијат 
од катастар или од регистар на објекти доколку постојат. Можно е корисни податоци 
да се најдат во топографски бази на податоци. Во лоцирањето на нови станици, ние 
обично сме заинтересирани за сопственост на недвижен имот, што е потенцијал за 
базните станици. За инсталирање на базната станица, потребно е од сопственикот 
да се добие соодветно право (услуга, право на градење, сопственост) и затоа е 
препорачливо да се постигне договор со сопственикот во фазата на планирање.

7.3.4   Мапирање на инвестиции

Собирањето, управувањето и мапирањето на планираните инвестиции во извори 
на ЕМП, други комуникациски мрежи и инфраструктура имаат неколку апликации. 
Клучната употреба е координирана изградба на инфраструктура и зголемување на 
бројот на заеднички аранжмани за градење, што резултира со поефикасна употреба 
на земјиштето, намалување на локацијата на изворите на ЕМП, намалување на 
инвестициските трошоци и, следствено, забрзување на изградбата на мрежи.

Податоците за планираните инвестиции може да се користат во процесите на 
просторно планирање, инвестициско планирање, дизајнирање и информации на 
релевантните засегнати страни. Од друга страна, управувањето со податоците за 
планираните инвестиции, исто така, има замки како што е откривање на инвестиции 
на конкурентни компании.
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7.3.5   Мапирање на побарувачката

Мапирањето на побарувачката се состои од собирање на вистинската побарувачка 
за електронски комуникациски услуги, што може да биде основа за секое планирање 
и последователна инвестиција.

За да ги идентификуваме тековните потреби за услуги, потребни ни се информации 
за локации каде што ќе се спроведуваат активности за да се обезбеди различно 
ниво на покриеност и квалитет на сигналот. Ова се локации каде што се вршат 
економски, деловни или информативни активности и каде што многу луѓе (пазари, 
пешачки зони, туристички локации) и сообраќајни патишта се собираат и се чуваат 
долго време. Следниве типови податоци се потребни за да се идентификуваат 
потребите:

• Локација во вид на точка, линија или зона 
• Број на корисници на локацијата
• Просечен број на корисници по временски интервал

            
Локациите на комерцијалните и станбените простории може да се добијат од бази 
на податоци за згради (на пример, катастар или регистар на згради во кои се чуваат 
информации за локацијата, димензиите и видот на употреба на зградата), локациите 
на сообраќајните патишта од регистарот на јавната инфраструктура и локацијата 
на јавните површини од општинските бази на податоци (на пример, општински 
просторни акти или катастри за јавно земјиште).

Бројот на корисници во индивидуалните временски слотови во зградите може да се 
процени врз основа на податоците за постојаните адреси на станарите или бројот 
на вработени во претпријатијата, а бројот на корисници на патиштата може да се 
процени од податоците за броење сообраќај и бројот на посетители на јавни места 
базирани на искуство. Бројот на корисници на одделни локации, исто така, може да 
се процени врз основа на податоците што ги имаат давателите на мобилни услуги и 
апликации.

За да се одредат идните потреби, потребно е да се добијат и интерпретираат 
податоци за планираниот развој на населбите и идната употреба на областите во 
населбите. За ова ни се потребни податоци за развој и имплементација на документи 
за просторно планирање.

7.3.6   Мапирање на услугите

Мапирањето на услугите се состои од собирање, анализа и прикажување на 
податоци за обезбедување на електронски комуникациски услуги со индивидуални 
параметри за квалитет на услугата. Упатствата на BEREC за мапирање на мобилни 
широкопојасни услуги препорачуваат собирање податоци за секоја технологија: 
3G, 4G, 5G. Податоците што треба да се соберат за да се карактеризираат досегот и 
перформансите на мобилниот широкопојасен интернет:

• код на операторот,
• код на мрежа или ИД на полигон,
• достапност на технологија,
• класа VHCN,
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• прикачување часови за максимална брзина (по избор),
• преземање часови за максимална брзина (по избор).

Главните цели на мапирањето на услугите се да се информира јавноста и да се 
обезбедат информации како основа за планирање и донесување одлуки.

7.3.7   Други просторни податоци релевантни за поставување на 
мрежа

Изградбата и работата на мрежата не смеат да ја спречат или значително да 
ја намалат можноста за вршење на други активности во просторот. Затоа, на 
просторните планери им се потребни информации за постојните активности 
и користењето на земјиштето (на пример: туристички рути, рекреативни зони, 
социјални активности) и планирани активности. Податоците се добиваат од 
вистински регистар за користење на земјиштето и катастар на недвижности 
(земјиште и згради), инфраструктурен катастар и секако просторни акти. За да се 
намали визуелната деградација, важно е да имаме податоци достапни во таква 
форма што е можно да се воспостави и визуелизира 3D модел на кој ќе ја прикажеме 
вистинската употреба на земјиштето, зградите и јавната инфраструктура. За таа 
цел, се користат податоци од моделот за дигитален релјеф, податоци за вистинска 
употреба на земјиштето и јавна инфраструктура и податоци за згради. Важно е секој 
објект да има барем информации за намената и висината на објектот. Во исто време, 
3Д -приказите на состојбата на просторот каде што се прикажуваат нови објекти 
(на пример, нови базни станици, извори на ЕФП) се исто така ефикасна алатка за 
комуникација и вклучување на јавноста во процесот на развивање план за развој 
или имплементација.

Инфраструктурата за просторни податоци мора да ги поддржи процесите 
за доделување дозволи за инсталирање на објекти (згради и инженерски 
објекти) на таков начин што е можно да се добијат информации во процесот на 
доделување дозволи, истовремено обезбедувајќи регистрација на дозволата 
и работењето за кои е издадено одобрение. На овој начин, ние обезбедуваме 
ажурирани и веродостојни податоци за фактичката состојба во вселената преку 
инфраструктурата за просторни податоци. Овие податоци се важни и за планирање 
и за следење на имплементацијата на документите за просторно планирање. Со 
оглед на карактеристиките и социјалното прифаќање на 5G мрежата, поранешното 
поставување на базни станици и мрежи за пренос на податоци и дигитализација на 
процесот на планирање и дозволи за локации на базни станици и во некои случаи 
(поголема човечка густина) микро-клетки се исто така од огромно значење.

7.4   Електронски комуникациски мрежи и инфраструктура за 
просторните податоци во Северна Македонија

7.4.1   Податоци за инфраструктурата

Мрежите за електронски комуникациски и други инфраструктурни податоци се 
достапни во катастарот за инфраструктура, формиран во 2014 година како дел од 
катастарот на недвижности (Службен весник 04/2014). Основната цел на катастарот 
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за инфраструктура е да обезбеди основни информации за објектите на јавната 
инфраструктура, а со тоа и основни информации за зафатеноста на просторот на едно 
место. Правната основа за катастар на инфраструктура е дадена со Регулативата за 
истражување на недвижен имот (Службен весник бр. 121/2013). Инфраструктурниот 
катастар вклучува податоци за следниве видови инфраструктура:

• електронска комуникациска инфраструктура (електронска комуникација, 
телекомуникациска опрема и конструкции),

• сообраќајна инфраструктура (патишта, железници, воден сообраќај, воздушен 
сообраќај, терминали),

• водоснабдување (потрошувачка, техничка вода),
• канализација (фекална инфраструктура, атмосферска вода),
• енергетска инфраструктура (далноводи, нафтовод, гасовод, грејни линии, 

производни линии),
• други видови инфраструктура.

Инфраструктурните податоци релевантни за распоредување на електронската 
комуникациска мрежа се на прво место податоци за електронската комуникациска 
инфраструктура, кои обезбедуваат информации за постоечката инфраструктура. Но, 
исто така, податоците за другите видови инфраструктура даваат важен придонес 
при планирањето на распоредување на нови мрежни објекти:

• идентификација и локација на физичката инфраструктура, кандидати за 
заедничка употреба (столб за напојување, инфраструктурни згради, напуштени 
објекти, итн.),

• локација на постојните антени и други извори на ЕМП,
• идентификација и локација на постоечката инфраструктура (зафатеност на 

просторот и заштита на инфраструктурата).

Целата електронска комуникација и друга инфраструктура се регистрирани во 
инфраструктурниот катастар врз основа на градежна техничка документација и 
правна основа (проектна документација, геодетски проект, дозвола за градба во 
согласност со секторското законодавство на индивидуалната инфраструктура, итн.). 
Покрај редовната постапка за запишување на инфраструктурата во катастарот, 
најголем дел од инфраструктурата беше регистрирана во катастарот врз основа 
на законот за легализација на инфраструктурните објекти. Законот за катастар 
на недвижности овозможува инфраструктурата да се регистрира во катастарот 
на инфраструктура без правен статус. Главната цел е само да се регистрира 
постоечката инфраструктура (зафатеност на земјиште), а потоа сопственикот на 
тој инфраструктурен објект може да спроведе административни процедури за 
стекнување сопственост. За сите регистрирани инфраструктурни објекти, може 
да се наметнат оптоварувања и ограничувања во согласност со правните акти и 
законските процедури. Во прилог на законската документација, регистрацијата 
на инфраструктурата се спроведува со геодетска студија подготвена од овластен 
геодет.

Сите инфраструктурни катастарски податоци се достапни само за професионалните 
корисници на дистрибутивниот систем на податоци на Агенцијата за катастар на 
недвижности.

Подолу е даден подетален преглед на податоците за електронска комуникациска 
мрежа во катастар на инфраструктура. Во прилог на 3Д просторни податоци кои ја 
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дефинираат просторната компонента на инфраструктурните објекти, истражувањето 
собира неколку описни податоци:

• единствен матичен број на објектот на инфраструктурниот објект во катастарот 
на инфраструктурата и во катастарот на сопственикот,

• тип на инфраструктура во основната класификација,
• класификација на КК,
• тип на под-класификација во рамките на основната класификација,
• регистарски број на управителот на инфраструктурата,
• точно дефинирање на позицијата на објектот (хоризонтална поставеност, 

висина),
• извор и база на податоци од кои се добиени информациите за локацијата,
• надворешен распоред и вертикална димензија на објектот,
• големина (должина или површина),
• напуштени објекти.

Секој дел во рамките на инфраструктурниот катастарски систем треба да биде 
одделен. Во рамките на секој дел постои под-класификација која се води во 
катастарот. Инфраструктурата за електронска комуникација за под-класификација 
на електронски комуникации вклучува 23 подтипови, кои можат да се групираат во 
овие категории:

• објекти за физичка инфраструктура (воздушни столбови, ТВ столб, канали за 
телекомуникациски линии, шахти, галерии),

• објекти за безжична мрежа: предаватели и радио-релејни станици, објект за 
е-комуникација (на зграда, на земја)

• телекомуникациски линии (бакар, оптички, ко-аксијални, ИТ-кабли, копнени 
телефонски линии, земјени телеграфски линии),

• друго: телекомуникациска кутија, засилувачи на сигнали, ѕидни конектори 
на згради, безбедност на сигналот и технички уреди во сообраќајот, јавни 
телефонски кабини, алармни телефони, телефони за такси станици, камери за 
видео надзор, уреди за далечинско управување.

Податоците во катастарот за инфраструктурата се податоци со висок квалитет, 
бидејќи податоците се регистрирани во катастар со геодетски проект подготвен од 
овластен геодет. Точноста на просторните податоци е 0,10 метри и 0,15 метри за 
подземни објекти. Во моментов во катастарот за инфраструктура се регистрирани:

• 225 антени на згради и 623 на земја,
• 298.5км на канали,
• 2.925 км на бакарни кабли,
• 660 км на оптички кабли,
• 48 км на ко-аксијални кабли.

Достапноста на катастарски податоци за електронската комуникациска мрежа во 
Северна Македонија несомнено има широк спектар на апликации. Клучните аспекти 
на употреба вклучуваат:

• планирање на распоредување на мрежата со заедничка употреба на 
постоечка инфраструктура со расположлив капацитет (столб, кула, згради, 
канали, напуштена инфраструктура, канали, итн.),

• заштита на постоечката инфраструктура,
• планирање на развој на инфраструктурата во процесите на просторно 

планирање,
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Слика 7.7: Планирани инвестиции во електронска комуникациска мрежа
веб ГИС прегледувач (AEK, 2021).

Во моментот, податоците за само 7 планирани инвестиции во распоредување 
оптички кабли се достапни преку веб ГИС порталот. Нема податоци за планирани 
инвестиции во безжичната мрежа.

Главната цел на управувањето со планираните инвестиции е да се обезбеди 
транспарентност при планираните градежни работи во Северна Македонија и да се 
промовира заедничката изградба на инфраструктура за електронски комуникации. 
Веб ГИС – прегледувачот е наменет првенствено за телекомуникациски инвеститори 
со цел да се планира заедничка изградба со други оператори, но ќе биде неопходно 
да се подобри комплетноста на податоците за планираните инвестиции за да се 
користат податоците за овие цели.

7.4.3   Покриеност на мобилната мрежа

Се уште нема податоци за покриеност на мобилната мрежа кои се јавно достапни. 
АЕК има ГИС портал со неколку просторни податоци на https://e-agencija.aek.mk/AEK-
GISPortal, но податоците за покриеноста се достапни само за фиксни NGA мрежи.

• анализа на постоечката инфраструктура за потребите на регулативата, 
развојните политики, програмите за кофинансирање со јавни средства, итн.

7.4.2   Планирани инвестиции во мрежата за електронска 
комуникација

Регистарот на планирани инвестиции во електронската комуникациска мрежа 
го раководи Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна 
Македонија (во натамошниот текст: АЕК). Податоците се јавни и достапни преку веб 
ГИС -прегледувач: https://e-agencija.aek.mk/eti/PlannedConstructionPreview.html
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7.4.4   Потреба за регистрирање на изворите на РФ ЕМП во 
Северна Македонија

Се уште нема регистар на извори на РФ ЕМП достапни во Северна Македонија, но 
беше развиен тест случај за подрачјето на градот Скопје. Регистарот кој го опфаќа 
град Скопје се состои од следните технички детали за секој извор:

• сопственик на извор,
• тип на извор (FM, DVB-T, 2G базна станица, 3G базна станица, 4G базна станица),
• ID на локација: единствен ID на локација што го користи сопственикот на 

изворот.
• ID на изворот (Cell ID): единствен ID на извор што го користи сопственикот на 

изворот (Cell ID),
• фреквенција на изворот,
• x и y координација на изворот во Северна Македонија државен координатен 

систем зона 7 (EPSG: 6316),
• надморска височина на земјата на локацијата на изворот.
• тип на антена: единствен тип на антена од производителот (за антени на 

базната станица),
• ако недостасува типот на антена, тогаш или:

o име на датотека на хоризонтална и вертикална шема на зрачење или
o хоризонтална и вертикална ширина на главниот сноп,

• азимут
• височина,
• висина на антената над земјата,
• емитувана енергија или како EIRP или како моќност што се доставува до 

антената и засилување на антената.

Регистарот се базира на расположливите податоци од регистрите на АЕК и мобилните 
оператори, вклучувајќи радио и DVB-T предаватели, но поради недостапност ги 
вклучува само базните станици од операторот Македонски Телеком. Тој вклучува 
вкупно 2293 извори на отворено со сите релевантни технички податоци, кои биле 
комбинирани од повеќе извори. Некои од техничките податоци не беа достапни, 
затоа беа утврдени преку најдобра практика и техничко знаење:

• за FM и DVB-T предаватели моделите на зрачење не беа достапни. Затоа, 
сликите на сите предаватели FM и DVB-T беа анализирани за да се одреди 
конфигурацијата на антената на секој предавател и да се подготват моделите 
на зрачење врз основа на идентификуваниот тип и број на антени што се 
користат за секој антенски систем,

• за околу еден процент од антените за 2G и 3G недостасуваа информации за 
висината на антената и видот на антената. Висините на антената беа проценети 
врз основа на сликите на Google Street View достапни во Google Maps, за 
антена се користеше еден од најчестите типови антени (AQU4518R24),

• за 2G и 3G антените, преносната моќност недостасуваше, затоа се користеше 
истата преносна моќност како и за 4G антените на истата базна станица. 
Доколку на локацијата не бил инсталиран 4G систем, се користела типична 
преносна моќност од 30 W.
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Слика 7.8: Регистар на извори на РФ ЕМП на територијата на Град Скопје

7.5   Резултати од изложеноста на ЕФ ЕМП во регионот на Скопје

Врз основа на податоците од изготвениот регистар на извори на РФ ЕМП, 
пресметката на изложеноста на РФ ЕМП беше пресметана за целиот град Скопје. За 
нумеричко моделирање и пресметки се користеше програмскиот пакет Пресметка 
на електрично и магнетно поле Narda EFC-400EP. Пресметките се вршат според 
меѓународниот стандард EN 50383, кој одредува како се врши пресметката во 
блиските и далечните области. Далечното поле е регионот, кој е барем за R = 2D2/λ 
далеку од изворот, каде што D е најголемата димензија на антената и  е брановата 
должина на изворот. Блиското поле е дополнително поделено во два региони, 
зрачени во близина на полето, каде што зрачењето е како рамнински бран, но 
електричната и магнетната компонента на полето не се пропорционални и во фаза, 
и се реактивни во близина. Границата помеѓу двата блиски области на полето е на 
растојание  R = λ /4.

Програмски пакет Narda EFC-400EP пресметува регион на далечно поле користејќи 
го методот на следење на снопови врз основа на густината на флуксот на моќност. 
Густината на флуксот на моќност во секоја точка на локација се пресметува врз 
основа на следната равенка:

Равенка 7.1:  

Како што може да се види, вкупната густина на флуксот на моќност во една точка е 
придонес од густините на флуксот на моќност од сите извори на Sdirect намалено за 
ослабнатиот дел од зградите Sattenuated и зголемено со дифузна емисија од сите згради 
(поради делумно дифузно Sattenuated) Sdiffused, рефлектирана емисија од сите sидови и 
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Слика 7.10: Детал од сликата 3 што го опфаќа центарот на градот.

подови и дифракција на емисија на сите рабови Sdiffracted.

Во блиските области, пресметките се прилагодени да користат сегментација на 
изворот и да го пресметаат флуксот на моќност со синтетички модел.

Пресметките беа извршени на мрежа од 10 × 10 m за целата област на Град Скопје.

Слика 7.9: Вредностите на РФ ЕМП, нормализирани според упатствата на ICNIRP за пошироката јавност, 
за цела се од Скопје
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Слика 7.11: Детал од сликата 3 што ја опфаќа локацијата на Водно.

Пресметаните вредности на изложеноста на РФ ЕМП за подрачјето на градот Скопје 
покажува дека изложеноста е поголема во близина на локации со предаватели 
FM and DVB-T (Водно и Средно Водно) и во центарот на градот, каде што густината 
на базните станици е највисока. Сепак, пресметаната изложеност е далеку под 
граничните вредности и не надминува 20 % од граничните вредности.

Врз основа на резултатите од пресметките, мерењата на РФ ЕМП се планирани во 
градот Скопје. За мерење се користи рачен анализатор на спектар Narda SRM 3006 
(Narda Safety Test Solutions, Германија) со соодветна 3D мерна антена Нарда 3501. 
Проширената мерна несигурност на опремата е 2,72 dB. Мерењата на РФ ЕМП беа 
направени во следните фреквенциски опсези:

• FM (87,5 - 108 MHz): радио предаватели,
• VHF (174-230 MHz): дигитални радио предаватели (DAB),
• TETRA (380-470 MHz): професионални радио комуникациски системи,
• UHF (470-790 MHz): предаватели DVB-T,
• 800 MHz (790 - 862 MHz): базни станици,
• GSM-R (921,1-925,1 MHz): базни станици GSM-R (железнички).
• 900 MHz (925,1 - 960 MHz): базни станици,
• 1800 MHz (1805 - 1880 MHz): базни станици,
• DECT (1880 - 1900 MHz): безжични DECT телефони,
• 2100 MHz (2110 - 2170 MHz): базни станици.
• WLAN (2400-2484 MHz): Wi-Fi уреди и
• 2600 MHz (2570 - 2690 MHz): базни станици.

Мерењата на вкупно 21.705 локации се спроведени или со автомобил или пеш. При 
планирањето на мерењата, беа земени предвид различни аспекти:

• беа разгледани резултатите од нумеричките пресметки на РФ ЕМП, така 
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што мерењата ги опфатија областите каде што пресметките покажаа дека 
вредностите на РФ ЕМП се највисоки.

• локации на FM и DVB-T предаватели, бидејќи тие се најмоќните РФ ЕМП извори, 
и познато е дека особено близу до FM предаватели изложеноста може да биде 
висока. Затоа, мерењата беа направени во близина на сите локации со FM и/
или DVB-T предаватели во град Скопје.

• бидејќи градот Скопје и неговата околина опфаќаат различен вид животна 
средина, мерењата се направени во центарот на градот, на некои туристички 
локации, во предградијата на градот, во некои рурални области близу до 
градот и на некои локации за рекреација.

Слика 7.12: Локации на РФ ЕМП мерења (агрегирани со 10 m чекор). Црвените крстови претставуваат 
FM и DVB-T предаватели.

Табела 7.1: Максимален и просечен индекс на изложеност (EI) во проценти од упатствата на ICNIRP 
1998 и препораки на ЕУ 1999 за сите измерени фреквенциски опсези заедно со вкупната вредност на EI 

FM VHF TET-
RA UHF 800 GSM-R 900 1800 DECT 2100 WLAN 2600 Total

EI max 19.33 0.00 1.36 2.55 0.71 0.00 0.62 0.70 0.00 0.29 0.01 0.00 19.44

EI avg 0.15 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18

Како што може да се види од Табела 7.1, просечните изложености се многу 
ниски, а вкупната вредност е само 0,2 % од дозволените вредности. Најважниот 
придонесувач за просечните вредности е фреквенцискиот опсег на ФМ. Ова се 
очекува поради неколку причини: ФМ предаватели се еден од помоќните РФ ЕМП 
извори, ФМ антените се помалку директивни во споредба со UHF антените или 
антените на базната станица, затоа емитуваат повеќе енергија отколку другите 
извори на РФ ЕМП, дозволените вредности се најниски за ФМ фреквенциски опсег 
и тие се зголемуваат со фреквенцијата, затоа истата јачина на електричното поле 
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Слика 7.13: Придонес на различни фреквенциски опсези во вкупната просечна изложеност.

Слика 7.14: Хистограм на вкупниот индекс на изложеност (EI) за сите 21.705 мерења. Како што може да 
се види на скоро половина од мерните локации, EI е под 0,01 % од дозволените вредности и на само 228 

мерни локации EI е повисока од 1 % од дозволените вредности

Ако се фокусираме на максималните вредности, само три фреквенциски опсези 
надминаа 1% од дозволените вредности: FM, TERA и UHF. Највисоките вредности 
беа измерени во близина на локации со ФМ предаватели. Највисоката изложеност 
достигна нешто помалку од 20% на планината Водно близу до предаватели на ФМ, 
што значи дека највисоката изложеност е далеку под дозволената изложеност.

на, на пример, 1800 MHz, придонесува за помал EI отколку за ФМ фреквенцискиот 
опсег.
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Слика 7.15: Пресметани и измерени вредности на РФ ЕМП, нормализирани според упатствата на ICNIRP 
за пошироката јавност, опфаќајќи ја локацијата на Водно, каде што се наоѓаат FM и DVB-T предаватели. 

Измерените вредности се претставени со кругови, бот пресметан и измерените вредности користат 
иста скала на бои.

Слика 7.16: Пресметани и измерени вредности на РФ ЕМП, нормализирани според упатствата на ICNIRP 
за пошироката јавност, опфаќајќи ја локацијата на Средно Водно, каде што се наоѓаат FM и DVB-T 

предаватели. Измерените вредности се претставени со кругови, бот пресметан и измерените вредности 
користат иста скала на бои.
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Слика 7.17: Пресметани и измерени вредности на РФ ЕМП, нормализирани според упатствата на ICNIRP 
за пошироката јавност, опфаќајќи ја локацијата Горно Нерези, каде што се наоѓаат FM предаватели. 
Измерените вредности се претставени со кругови, бот пресметан и измерените вредности користат 

иста скала на бои.

Слика 7.18: Пресметани и измерени вредности на РФ ЕМП, нормализирани според упатствата на ICNIRP 
за пошироката јавност, опфаќајќи го центарот на градот. Измерените вредности се претставени со 

кругови, бот пресметан и измерените вредности користат иста скала на бои.
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Споредбата на пресметаните и измерените вредности покажува дека генерално 
пресметаните вредности се повисоки од измерените. Ова е нормално, бидејќи 
пресметките беа направени за најлоша ситуација, кога сите базни станици се целосно 
натоварени и пренесуваат со полна моќност, сепак мерењата ги претставуваат 
условите во измереното време. Сепак, ова е ирелевантно за предаватели FM и 
DVB-T, бидејќи тие не ја менуваат пренесената моќност со текот на времето. Втората 
причина за повисоките пресметани вредности е ограничувањето на нумеричкиот 
модел, користен за пресметки, бидејќи не вклучува објекти. Објектите заштитуваат 
дел од РФ ЕМП што не беше земен во предвид при пресметките.

7.6   Заклучок

За да се олесни планирањето и поставувањето на 5G мрежите во вселената, 
воспоставувањето соодветна инфраструктура за просторна информација е од 
огромно значење. Во областа на 5G мрежата, важно е да се воспостават бази 
на податоци за постоечката мобилна мрежа (2G, 3G и 4G) и ESM на оваа мрежа. 
Инфраструктурата за просторни информации мора да обезбеди податоци за 
згради (катастар на зграда, регистар на адреси), податоци за топографија, акти за 
планирање на просторот за целите на планирање и поставување на 5G објекти во 
вселената. Се препорачува сите податоци за локацијата да бидат поврзани со бази 
на податоци за жители (регистри на население) и претпријатија (деловни регистри). 
Треба да се наведат поврзувачки клучеви (на пример, адреса). Корисниците треба 
да можат да пристапат и да ги користат податоците на различни начини. Од 
дигитални картографски услуги до можност за добивање и сопствена употреба на 
податоци. За еднообразна комуникација со јавноста, се воспоставуваат специјално 
наменети портали кои овозможуваат лесен преглед на ситуацијата и учество на 
јавноста во планирањето на мрежата. Сите просторни податоци мора правилно 
да бидат опишани од страна на метаподатоците на таков начин што ќе бидат 
разбирливи за експертите во работата, како и за јавноста. Меѓутоа, во контекст на 
проектот за развој на 5G мрежата, не треба да заборавиме на соодветната обука 
на корисниците на инфраструктурата за просторна информација – ова се главно 
планери на просторот и менаџери.
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Поглавје 8

8   Комуникација за ризик поврзана со РФ ЕМП и препораки за 
воведување безжични мрежи

Во текот на последните неколку децении, имаше контроверзија околу можните 
здравствени ефекти на електромагнетните полиња на радиофреквенции (РФ ЕМП). 
Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачка радијација (ICNIRP) нагласува 
дека и покрај значителното истражување, нема убедливи докази за какви било 
здравствени ефекти на РФ ЕМП во препорачаните граници на изложеност (ICNIRP, 
2020; 2009), став кој што е исто така усвоен од Светската здравствена организација 
(World Health Organization – WHO). Други, на пример, работната група Био иницијатива 
(2012) и потписниците на жалбата за 5G (2019), се на мислење дека продолжената 
изложеност на ниско ниво на РФ ЕМП резултира со негативни здравствени ефекти. 
Во однос на овие разлики, мерки на претпазливост се препорачани од многу 
регулаторни агенции и научни организации низ целиот свет (Stam 2017).

Додека повеќето луѓе ширум светот користат мобилни телефони, паметни телефони 
и/или безжични локални мрежи за пристап (WLAN) во денешно време, протестите 
против нив (на пример, против изградбата на базни станици за мобилни телефони) 
беа широко распространети во доцните 1990-ти и раните 2000-ти. Во денешно 
време, овие протести се почести со воведување нова мобилна мрежа 5G. Како и да 
е, перцепцијата за ризик од РФ ЕМП изгледа сè уште присутна поради моќните групи 
на активисти и медиумското внимание кон новините за ризик од РФ ЕМП, како 
што е студијата на Националната програма за токсикологија. Достапните анкети 
покажуваат дека загриженоста на јавноста за изложеноста на РФ ЕМП од базните 
станици и мобилните телефони не опаѓа (Boehmert et al. 2020; Wiedemann et al. 2013). 
Имајќи научни контроверзии од една страна и загриженост во јавноста и заблуди од 
друга страна, кризната комуникација е тежок потфат.

Понатаму, кризната комуникација за РФ ЕМП може да следи многу различни 
цели. Владините агенции може претежно да имаат цел да ја информираат 
јавноста на неутрален начин за да им се даде моќ да донесуваат информирани 
одлуки. Други комуникатори (на пример, активистички групи) главно може да 
имаат цел да ја зголемат грижата за перцепцијата за ризикот кај луѓето. Додека 
други, на пример, индустријата за мобилни телефони, главно може да имаат цел 
да ја намалат перцепцијата за ризик кај луѓето. Покрај тоа, мала група експерти и 
други заинтересирани лица подготвија Апелација за 5G во 2019 година, која бара 
мораториум за воведување на 5-та генерација (5G) на безжичната технологија за 
мобилни телефони.

8.1   Разбирање на ризиците

Во текот на последните неколку децении, мобилните мрежни оператори (ММО) 
и националните власти ширум светот бараат начини да ја фокусираат дебатата 
на „електромагнетна толеранција“ на конструктивен начин во областа на 
потенцијалните здравствени и еколошки ризици.
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Заедно со растот на бројот на мобилни телекомуникациски уреди и појавата на 
нови генерации мобилни комуникации, дискусиите за изложеноста на РФ ЕМП и 
здравствените ризици остануваат интензивни и емоционално обоени. Освен тоа, 
конфликтите што се манифестираат во јавни протести и уривање на места за антени 
не се невообичаени (Gajšek et al. 2015; Eeftens et al. 2018; Gajšek et al. 2016).

Според децениското искуство и неколку илјади објавени студии за можни ризици 
по здравјето, состојбата на науката е прилично едногласна: идентификуваните 
здравствени ризици поради РФ ЕМП се многу мали и тешко се откриваат со 
постојната методологија на истражување. Светската здравствена организација 
(World Health Organization – WHO) го поддржува деталното спроведување на 
истражувачките студии за подобро карактеризирање на ризиците по здравјето и 
животната средина поврзани со изложеноста на РФ ЕМП (WHO 2007; WHO 2011).

Дали се оправдани тешките грижи, интензивната критика и јавниот ангажман? 
Експертите ја дефинираат загриженоста на јавноста како оправдана само кога е 
докажано дека постои врска со трипартитна кризна комуникација помеѓу трите 
клучни димензии (исто така наречен „конструктивен дијалог“) на прашањето за РФ 
ЕМП:

• Перцепција на јавниот ризик,
• Начинот на кој операторите и регулаторите на мобилната мрежа управуваат 

со ризиците,
• Научни наоди за здравствените ризици.

Информирањето на јавноста за ризиците или едноставно за феноменот што ја 
содржи потенцијалната опасност, не е и не треба да биде еднократен настан, туку 
дел од односите меѓу организациите, заедницата и поединците кои постојано се 
развиваат. Постои тенденција да се осигура дека снабдувањето со информации 
е активно, а не пасивно (ова е ограничено на достапноста на информациите, 
што потоа зависи од луѓето дали ќе се запознаат со тоа или не). Токму затоа што 
информациите честопати не се презентираат проактивно, луѓето изложени на ризик 
се информираат предоцна или делумно и несоодветно. Така, конфликтите се речиси 
неизбежни (Lundgren 2009; Renn 2010).

Во обидот да се разбере перцепцијата на луѓето за ризикот, важно е да се направи 
разлика помеѓу опасност по здравјето и ризик по здравјето. Опасноста може да 
биде предмет или збир на околности кои потенцијално би можеле да му наштетат 
на здравјето на една личност. Ризикот е веројатноста дека некое лице ќе биде 
повредено од одредена опасност. Како и да е, секоја активност има поврзан ризик. 
Можно е да се намалат ризиците со избегнување конкретни активности, но не може 
целосно да се укине ризикот. Во реалниот свет, не постои нешто како „нулта ризик“
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Самите известувања треба да бидат едноставни и недвосмислени, инаку луѓето 
имаат проблеми во расудувањето. Понекогаш известувањата мора да бидат 
различно дизајнирани за различни групи луѓе. Емоционално наполнетите пораки 
треба да се намалат. Треба да бидеме свесни дека луѓето најмногу се плашат од она 
што не го разбираат и не можат да го контролираат (Widemann 2008).

Кредибилитетот на изворот на информации е важен и главно зависи од 
претходното искуство со него, како и компетентноста, објективноста, исправноста 
и конзистентноста во очите на јавноста. Без оглед на вистинската опасност, луѓето 
се убедени дека се изложени на ризик. Поради гореспоменатите карактеристики 
на човечкото размислување и емоционалната компонента на ставовите (што не 
е „подложно“ на спротивставени аргументи), нема да биде лесно да се постигне 
консензус. Откако ќе се постигне професионален договор, заклучувајќи дека 
интервенцијата не носи нови ризици (ниедна интервенција не треба да загрозува 
некого ако сака да биде прифатлива), неопходно е да се најдат начини за заеднички 
решенија во соработка со сите засегнати. Неопходно е да се покажат сите страни и 
заедно да се најде решение.

Професионална институција позната како непристрасна и компетентна може да игра 
позитивна улога во ова. Луѓето сè повеќе бегаат од она што го сметаат за опасно, 
штетно или непотребно. Така, постои и противење на далноводи, разни предаватели, 
базни станици, радари и мобилни телефони. Научните противречности сè уште го 
поддржуваат овој отпор. Иако експертите не се согласуваат околу потенцијалните 
ризици кои одредена технологија може да ги има врз здравјето, луѓето најверојатно 
мислат, подобро да се отфрли. Дополнително, ако интервенцијата е наметната од 
„надвор“, на пример од страна на владата или компанија - или ако нешто слично е 
успешно решено во друга средина, разбирливо е дека предметната технологија нема 
да биде прифатена со ентузијазам. Дури и оние кои сметаат дека е прифатливо, ќе 
се спротивстават поради притисокот од активистите.

Слика 8.1 Оценување, толкување и регулирање на ризиците поврзани со ЕМП
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Бидејќи емоциите преовладуваат пред научно оправданите расправии, тешката 
атмосфера ќе ги намали шансите за проактивен дијалог. Никој не сака да има 
опасности во својот двор. Ефектот NIMBY (анг. Not In My Back Yard) се состои од 
спротивставување на лоцирање на нешто што се смета за непожелно во соседството. 
Во овој контекст, другите акроними се исто така познати како BANANA (анг. Build Ab-
solutely Nothing Anywhere Near Anything/Anyone) (Gajšek et al. 2011).

8.2 Стратегии за управување со ризик

Идентификувањето на проблемите и научната проценка на ризикот од тие 
проблеми се клучни чекори за дефинирање успешни опции за управување со ризик. 
За да одговори на таа проценка, таквата програма треба да вклучува активности 
и стратегии, на пример, изнаоѓање опции, донесување одлуки, спроведување на 
тие одлуки и евалуација на процесот. Овие компоненти не се независни, ниту се 
појавуваат во однапред одреден редослед. Наместо тоа, секој елемент е воден од 
итноста на потребата за одлука и достапноста на информации и ресурси.

Постои низа опции за управување со ризик што би можеле да се имплементираат 
како такви. Одлуката за преземање не формални дејствија е соодветен одговор во 
случаи кога ризикот се смета за многу мал, или доказите се недоволни за да се 
поддржат формалните дејствија. Овој одговор често се комбинира со будно чекање, 
односно следење на резултатите од истражувањето и мерењата заедно со одлуките 
што ги донесуваат стандардите, регулаторите и други.

Комуникациските програми може да се користат за да им помогнат на луѓето да ги 
разберат прашањата, да се вклучат во процесот и да направат сопствен избор што 
да прават.

Истражувањето ги пополнува празнините во нашето знаење, помага да се 
идентификуваат проблемите и овозможува подобра проценка на ризикот во иднина.

Пристапите за претпазливост се политики и дејствија преземени од поединци, 
организации или владини институции за да се минимизираат или избегнат 
идните потенцијални влијанија врз здравјето или животната средина. Тие може да 
вклучуваат доброволна саморегулација за да се избегне или намали изложеноста, 
доколку е лесно остварливо.

Регулативите се формални чекори што ги презема владата за да го ограничи 
појавувањето и последиците од потенцијално ризичните настани. Стандардите со 
ограничувања може да се наметнат со методи за да се покаже усогласеност, или 
тие можат да наведат цели што треба да се постигнат без да бидат пропишани.

Ограничувањето на изложеноста или целосно забрана на изворот на изложеност се 
опции што треба да се користат кога степенот на сигурност на штета е висок. Степенот 
на сигурност и сериозноста на штетата се два важни фактори во одлучувањето за 
видот на дејствијата што треба да се преземат.

Техничките опции треба да се користат за да се намали ризикот (или перцепираниот 
ризик). Овие може да вклучуваат размислувања како што се споделување на 
страницата за базни станици за мобилни телефони, оптимизација на техничките 
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параметри и воведување на принципот на претпазливост.

8.3   Потреба за кризна комуникација

Денес комуникацијата со јавноста за технолошките еколошки ризици игра важна 
улога. Кризната комуникацијата е интерактивен процес на размена на информации 
и мислења меѓу поединци, групи и институции. Вклучува повеќе пораки за природата 
на ризикот заедно со други пораки, не строго за ризици, кои изразуваат загриженост, 
мислења или реакции на ризични пораки или правни и институционални аранжмани 
за управување со ризик.

Според тоа, кризната комуникацијата не е само презентација на научната пресметка 
на ризикот, туку и форум за дискусија за пошироки прашања од етичка и морална 
загриженост.

Проактивната и конструктивна соработка и толерантниот дијалог меѓу сите засегнати 
страни се клучни. Таквиот дијалог мора да ги следи принципите на создавање 
заеднички цели, рано информирање, пренос на знаење, добронамерно усвојување 
на различни мислења, објективно известување и развој на координирани решенија. 
Одговорот не е недвосмислен и бара многу напор и толерантна комуникација.

Прашањата за животната средина кои вклучуваат несигурност во врска со ризиците 
по здравјето бараат одлуки за поддршка. За таа цел, научниците мора јасно да 
соопштат научни докази; владините агенции мора да ги информираат луѓето за 
безбедносните прописи и мерки за политика; а засегнатите граѓани мора да одлучат 
до кој степен се подготвени да го прифатат таквиот ризик. Во овој процес, важно е 
комуникацијата помеѓу овие засегнати страни да се врши јасно и ефикасно (Слика 
8.2).

Слика 8.2: Канали за кризна комуникација
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Како што јавноста станува се повеќе свесна за здравствените проблеми со 
животната средина, истовремено се намалува чувството на доверба кај јавните 
службеници, техничките и научните експерти и индустриските менаџери, особено во 
големите приватни и јавни бизниси. Исто така, многу делови од јавноста веруваат 
дека темпото на научни и технолошки промени е премногу брзо за владите да 
управуваат. Покрај тоа, во политички отворени општества, луѓето се подготвени 
да дејствуваат и можат да се вклучат. Поединци, организации со седиште во 
заедницата и невладини организации се подготвени да интервенираат со акција 
за да ги насочат одлуките или да ги нарушат активностите доколку се исклучени 
од процесот на одлучување. Таквиот општествен тренд ја зголеми потребата за 
ефективна кризна комуникација помеѓу сите засегнати страни.

Успешниот пристап за планирање и оценување на кризната комуникацијата треба 
да ги земе предвид сите аспекти и вклучени страни. Овие аспекти би можеле да се 
сумираат во практични препораки кои се специјално прилагодени за распоредување 
на постоечките и идните безжични мрежи.

8.4  Препораки за распоредување на безжичните мрежи

Препораките за распоредување на нови безжични мрежи во околината се насочени 
во неколку насоки: оптимизација на техничките параметри, споделување на 
страницата и воведување на принципот на претпазливост.

Со овие мерки е можно да се увери дека јавната изложеност на РФ ЕМП на долг рок 
е под меѓународните граници на изложеност.

Комплексноста на проценката на трошоците и придобивките треба да зависи од 
јачината на доказите за појава на ризикот. Бидејќи Меѓународната агенција за 
истражување на ракот (IARC) ги класифицираше магнетните полиња со екстремно 
ниска фреквенција како и РФ ЕМП како „можен канцероген“(IARC 2013; СЗО 2011), 
анализата мора да биде разумно квантитативна и објективна, колку што податоците 
дозволуваат, како и познатите ризици со неизвесност. IARC неодамна даде 
приоритет на РФ ЕМП за преглед во следните четири години (2020-2024).

Дополнително, можни се некои технички мерки за заштита на РФ ЕМП, кои 
овозможуваат оптимизација на распоредот без поголеми трошоци и со тоа помала 
изложеност на РФ ЕМП во јавноста и околината.

Важна иницијатива за воведување на овие мерки, исто така, даде Европскиот 
парламент (ЕП) во својата резолуција од 2009 година (ЕП 2009), во која се истакнува 
дека индустријата, регулаторите и другите власти веќе можат да влијаат врз одредени 
фактори на оптоварување на РФ ЕМП со усвојување одредби за: растојанието помеѓу 
базната станица и локацијата на интерес, висината на антената на базната станица 
во однос на околните згради и ориентацијата на антената за пренос во однос на 
живеалиштата, со јасна цел за смирување и подобра заштита на населението. Затоа, 
ЕП повикува на оптимално поставување кули и предаватели (базни станици), како 
и нивно споделување на страницата меѓу мобилните мрежни оператори. Затоа, ЕП 
ги повикува Европската комисија и земјите -членки да изготват соодветни насоки и 
законски решенија во оваа област. Следните препораки се клучните за воведување 
на нови безжични мрежи во околината.
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8.4.1   Оптимизација на техничките параметри

Типичен систем за пренос на РФ сигнал се состои од предавател и приемник. 
И предавателот и приемникот имаат антена која или пренесува или прима РФ 
сигнали. Мобилниот телефон и базната станица се комбинација од двете и затоа се 
приемници. Во мобилните комуникации, секоја врска помеѓу мрежата и корисникот 
е двонасочна, така што нема причина базните станици со преносна моќност од 
неколку десетици W да зрачат значително повеќе од преносната моќност на 
мобилните телефони, која е до 2 W (Gajšek et al. 2011; Valic et al. 2008a, 2008b).

Базните станици се неопходна компонента на мобилната телекомуникациска 
мрежа - на пример, 2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE и новововедените 5G мрежи. 
Ова се технолошки сложени уреди за приемници, чија цел е да се воспостави 
висококвалитетна двонасочна радио врска помеѓу мобилната мрежа и мобилниот 
телефон на корисникот, додека во исто време тие се поврзани со мобилниот систем 
на контролорот на базната станица. Базната станица, како и мобилниот телефон, 
постојано ја прилагодува преносната моќност така што за време на повикот 
пренесува со најниска можна моќност за да сè уште одржува квалитетна радио 
врска.

Максималната моќност за пренос на базната станица е до 100 W/сектор (2G, 3G и 
4G), додека моќноста на пренос на 5G мрежите може да достигне до 200 W/сектор.

Базната станица работи со максимална моќност само кога е целосно зафатена - 
кога поголем број корисници се поврзани истовремено и растојанието помеѓу 
корисниците е доволно големо и распространето (Gajšek, 2005). Обично работи 
со моќност неколку пати помала од максималната преносна моќност на базната 
станица. Ако базните станици се наоѓаат на пократко растојание, нивната моќност 
може да биде помала бидејќи мора да зафаќаат помала површина. Ако го земеме 
предвид најлошиот можен случај во однос на најголемата изложеност на ЕМП 
на околината поради базните станици, можеме да кажеме дека изложеноста на 
јавноста е само мал процент од граничната вредност (Valic et al. 2008a, 2008b).

Во 2020 година, Европската комисија ја усвои Регулативата за имплементација (EC 
2020) за безжични пристапни точки од мала област, или мали антени, кои се клучни 
за навремено распоредување на 5G мрежи кои обезбедуваат висок капацитет и 
зголемена покриеност, како и напредни брзини на поврзување. Регулативата ги 
одредува физичките и техничките карактеристики на малите ќелии за 5G мрежите. 
Има за цел да помогне во поедноставување и забрзување на 5G мрежните 
инсталации, што треба да се олесни преку режимот на распоредување ослободен 
од дозволи, истовремено обезбедувајќи националните власти да го надгледуваат.

Целосниот развој на 5G се потпира на погусти и попаметни безжични мрежи 
од мали ќелии или антени. Комисијата за имплементација на Регулативата ги 
дефинира физичките и техничките карактеристики на оние мали ќелии, кои се 
ослободени од секоја индивидуална дозвола за урбанистичко планирање или други 
претходни индивидуални дозволи. Дефиницијата за мали ќелии во Регулативата 
за спроведување поставува строги ограничувања во однос на големината и 
максималната преносна моќност на тие инсталации.
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Регулативата за спроведување обезбедува заштита на јавното здравје од 
изложување на ЕМП, како и визуелна интеграција на малите клетки. Безжичните 
пристапни точки од мала површина треба да обезбедат заштита на здравјето и 
безбедноста на луѓето со почитување на строгите ограничувања на изложеност 
на ЕУ. За јавноста тие се 50 пати пониски од она што сугерираат меѓународните 
научни докази дека имаат потенцијален ефект врз здравјето. За да се обезбеди 
широко прифаќање на јавноста за мерката, Регулативата се однесува на визуелниот 
изглед на малите ќелии за да се избегне визуелно натрупување. Таа ги поставува 
спецификациите за кохерентна и интегрирана инсталација, додека на националните 
власти им обезбедува средства за надзор над распоредувањето на мали ќелии.

Како одраз на ова, и за да се забрза воведувањето на оваа важна нова технологија 
во ЕУ, малите антени треба да бидат изземени од секоја индивидуална дозвола за 
урбанистичко планирање или други индивидуални претходни дозволи. Сè уште 
може да се бараат дозволи за поставување на згради или заштитени локации 
во согласност со националното законодавство или каде што е потребно од јавни 
безбедносни причини. Регулативата овозможува пошироки национални мерки за 
поддршка на директно распоредување на мали ќелии. Исто така, предвидува идни 
измени за вклучување на најновите технолошки достигнувања.

Новите мали ќелии (антени) ќе бидат помалку видливи (или целосно интегрирани и 
невидливи за јавноста или, доколку се видливи, зафаќаат максимален простор од 30 
литри). Малите ќелии ќе произведуваат помалку емисии на РФ ЕМП. Всушност, тие 
би можеле да се споредат со Wi-Fi инсталации. Малите ќелии ќе користат пониски 
нивоа на енергија и, според тоа, ќе создадат пониски нивоа на експозиција од 4G 
постојната инфраструктура. Следствено, целокупната изложеност со воведувањето 
на 5G мрежите ќе биде споредлива со постојните нивоа - ќе биде под строгите 
граници на изложеност на ЕУ, кои, кои за јавноста, се 50 пати пониски од она што 
меѓународните научни докази би сугерирале да имаат потенцијален ефект врз 
здравјето. Заштитата на јавното здравје е обезбедена со строгите ограничувања на 
изложеност утврдени во Препораката на ЕУ 1999/519/ЕC (ЕC 1999).

Зрачниот сноп на антените на базната станица 2G, 3G и 4G е јасно насочен. Базната 
станица емитува најголем дел од моќноста во главната оска, односно во насоката 
во која е насочен зрачниот сноп на базната станица. Снопот на зрачење на базната 
станица е само неколку степени широк во висина, неколку десетици степени во 
ширина, и емитува значително помалку во други насоки (Valič et al. 2008a, 2008b). 
Типичен сооднос однапред кон назад е 100 до 1000, што значи дека антената зрачи 
100 до 1000 пати повеќе однапред отколку одзади.

Изложеноста на РФ ЕМП околу базната станица во средината зависи главно 
од: висина на антената над земјата, влезна моќност и број на активни канали, 
механички/електрични наклони на антената надолу, засилување и шема на зрачење 
на антената.

Презентираните процедури за пресметување на изложеноста на ЕМП се важни 
во фазата на планирање, бидејќи тие, доколку е потребно, можат да влијаат врз 
намалувањето на ударното подрачје и со тоа да помогнат во исполнувањето на 
законските барања за поставување на изворот во вселената. Со комбинација на 
висина, моќност на антената, карактеристики на зрачење и механичка наклонетост - 
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оптималните работни услови и оптималните оптоварувања на зрачење на одредена 
област може да се одредат во најголема мера.

Зголемувањето на висината на антената за пренос за 10 метри покажува дека 
изложеноста на ЕМП во пристапната точка на човекот е намалена за фактор 
10. Важна улога во оптимизацијата на индивидуалната локација во однос на 
изложеноста на ЕМП игра влезната моќност на антена. Намалувањето на моќноста 
за пренос со фактор 10 покажува дека изложеноста на ЕМП е намалена за фактор 
10. Ако го смениме наклонот на антената за пренос на базната станица (наклон 
надолу), просторната распределба на изложеноста на ЕМП се менува. Во некои 
случаи, со промена на механичката наклонетост за 8 °, можеме да постигнеме 
промена во изложеноста на ЕМП на одредена област дури и со фактор 100, особено 
на растојанија поголеми од 50m. Кога точката во која се пресметува густината на 
моќноста се оддалечува од главната оска на моделот на зрачење (изложеност на 
земја за инсталирање на антената на кулата), се јавуваат флуктуации во добиената 
изложеност на ЕМП поради вертикалната шема на зрачење. Врз основа на 
извршените пресметки, може да се заклучи дека за типична минимална висина 
од 10m на антената над земјата, изложеноста на ЕМП надвор од главниот сноп е 
генерално повеќе од 100 пати помала отколку за истото растојание во рамките на 
главниот сноп.

Нумеричките пресметки на изложеноста на ЕМП и анализата на различни технички 
параметри покажуваат дека со соодветен дизајн на технички параметри на базната 
станица во фазата на дизајнирање на индивидуален безжичен систем, можеме 
одлучно да влијаеме дали индивидуалната локација ќе биде повеќе или помалку 
изложена.

Слика 8.3: Густина на флукс на моќност [W/m²] во однос на хоризонталното растојание од базната 
станица за висина  (∆h) разлика помеѓу центарот на антената и набљудуваната точка.
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Слика 8.4: Густина на флукс на моќност [W/m²] во однос на хоризонталното растојание (m) од базната 
станица за различна влезна РФ моќност доставена до антената.

Слика 8.5: Густина на флукс на моќност [W/m²] во однос на хоризонталното растојание (m) од базната 
станица за различно механичко навалување на антената надолу.
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Слика 8.6: Густина на флукс на моќност [W/m²] во однос на хоризонталното растојание (m) од базната 
станица за различен тип (шема на зрачење) на антена.

8.4.2   Споделување на локација

Комбинирањето уреди на антени за поддршка е една од основните почетни точки 
за поставување и има смисла да се спроведе што е можно повеќе ако е технички 
изводливо (обезбеден е соодветен капацитет на оптоварување на антената) и 
еколошки прифатлив (кумулативна изложеност на ЕМП на сите извори заедно на 
локацијата не е надмината).

Спојувањето на локациите има смисла првенствено преку имплементација на 
доктрината за рационална употреба на просторот, намалување на потенцијалните 
видливи нарушувања во просторот и концентрација на извори на ЕМП. Групирањето 
локации има смисла помеѓу различни оператори и различни технологии.

На дадена локација, еден оператор може да постави базна станица без ограничувања 
(слика 8.7 - случај А). Може да се додаде и дополнителен оператор (слика 8.7 - случај 
Б), но кога ќе се појави трет мрежен оператор, вкупната изложеност на ЕМП може 
да се надмине, а локацијата веќе не е прифатлива за нови инсталации поради тоа 
што зоната на усогласеност е преголема според ограничувањата на безбедносната 
изложеност (Слика 8.7 - случаи В и Г).
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А Б

В Г

Слика 8.7: Студија на случај на опции за споделување локации на неколку безжични системски 
оператори лоцирани на станбена зграда. Случаите Ц и Д веќе не се прифатливи поради тоа што зоната 

на усогласеност е преголема според безбедносните граници на изложеност.
(A) еден оператор  -
(Б) два оператори  -

(В) три оператори групирани хоризонтално  - 
(Г) три оператори групирани вертикално  - 

Исто така, интересно е да се спореди зоната на усогласеност, односно областа каде 
што се надминуваат границите на изложеност на ЕМП во близина на една базна 
станица со моќност на пренос 3 × 18 W и една базна станица со моќност на пренос 3 
× 2 W. Зона на усогласеност на висина на антените е до 10 m пред антените, и за друг 
случај до 1 m, соодветно.

На прв поглед, поставувањето поголем број базни станици со мала моќност 
(мала ќелија) во околината се чини дека е многу потешка интервенција отколку 
инсталирање на една базна станица со голема моќност.

Ова важи ако условите и барањата за инсталирање базни станици со мала моќност 
се исти како и за инсталирање поголема базна станица, но ако условите се поставени 
поинаку (на пример, како што е предложено во документот на Европската комисија 
за спроведување на Регулатива за имплементација на безжични точки за мала 
површина), ова повеќе нема да биде случај. Инсталирањето на вакви мали ќелии 
би било поедноставено уште повеќе доколку постои потребната инфраструктура 
на поголеми области каде што се важни овие микро-локации. Идеалната опција 
во урбаните средини е обезбедена со столбови за јавно осветлување (улични 
светилки) каде што електричната енергија е веќе достапна - би било потребно само 
да се обезбеди широкопојасен пристап до инфраструктурата.
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Слика 8.8: Изложеност на ЕМП на висина од 1 m над земјата поради една базна станица на преносна 
моќност 3 × 18 W (лево) и 9 базни станици со преносна моќност 3 × 2 W (десно). Вкупната моќност на 

пренос на базните станици десно и лево е иста (54 W) во двата случаи. 

Сликата покажува дека покривањето на сигналот од десно е значително 
порамномерно, што значи дека мобилната терминална опрема ќе може да работи 
подобро и побрзо, додека просечната изложеност на ЕМП на јавноста е помала 
поради помалите области со висока изложеност на ЕМП близу до базни станици и 
поради помалата потребна моќност за пренос на мобилната терминална опрема. 
Скалата ја покажува изложеноста на ЕМП како дел од граничната вредност (во %) 
според меѓународните упатства.

8.4.3   Воведување на принципот на претпазливост

Принципот на претпазливост е еден од многуте водичи што општеството може да ги 
користи при одлучувањето дали да преземе акција за заштита на луѓето од можен 
ризик. Во суштина, тоа е пристап „ better safe than sorry “ кој сугерира дека треба да 
се преземат мерки за да се избегне ризик дури и кога не е сигурно. Сите ризици се 
до одреден степен несигурни, но степенот на неизвесност варира. Јасно е дека кога 
штетата поврзана со ризикот е мала и нејзината појава е многу неизвесна, треба да 
се преземе или воопшто да не се презема дејство. Спротивно на тоа, кога штетата е 
голема и има мала неизвесност за нејзиното појавување, се бара значителна акција. 
Тоа е во сивата зона каде што се претпоставува значителна штета, но сигурноста 
дали ќе се случи е ниска- или каде што степенот на штета е низок, но сигурноста 
е висока - дека креирањето политики е потешко, и потребни се некои одлучувачки 
правила како водич за акција. Принципот на претпазливост обезбедува рамка која 
поставува основа за одлуки во врска со тоа дали да се дејствува и каква акција да 
се преземе во неизвесни ситуации. Забелешка, принципот на претпазливост, исто 
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така, мора да биде дополнет со други упатства за одлуки и проценка на ризикот 
(Adler et al. 2005; Fernandez et al. 2019).

Принципот на претпазливост може да се вгради во постојните политики за животна 
средина и здравје. Исто така, може да послужи како дополнување кон вообичаените 
мерки за управување со ризик кои инаку би се презеле само откако ќе се потврди 
причинско -последичната врска.

Сепак, мора да се внимава при подготовка на мерки на претпазливост. Не се 
докажуваат сите претпоставки за ризици по здравјето. Некритичната примена на 
мерките на претпазливост може да доведе до нејасни придобивки за здравјето 
и животната средина и да воведе недостатоци во општеството со поставување 
непотребни ограничувања. Покрај тоа, таквите мерки може да резултираат со 
многу различни национални политики, зголемена загриженост кај јавноста и 
ограничувања за слободното движење на стоки. Главните мерки на претпазливост 
секогаш се базираат на проценка на сите можни придобивки и недостатоци, каде 
што треба да се земат предвид сите индиректни ефекти (Boehmert et al. 2017; Covello 
2011).

Беа спроведени обемни истражувања за потенцијалните здравствени ефекти 
од изложеност на мобилни телефони. Достапните докази до 2011 година беа 
прегледани од Меѓународната агенција за истражување на ракот (IARC), агенција 
на Светската здравствена организација (WHO). Врз основа на овој преглед, IARC го 
класифицираше РФ ЕМП како веројатно канцероген или група 2Б (Baan et al., 2011). 
Оваа класификација главно се базираше на докази од студии кои вклучуваа тешка, 
долгорочна употреба на мобилни телефони користејќи технологии 1G, 2G и 3G (IARC 
2013).

Класификацијата IARC 2Б значи дека доказите за супстанцијата или физичкиот агенс 
што предизвикува рак се ограничени и потребни се дополнителни истражувања. 
Други производи како кисела храна, алое вера и средства за хемиско чистење, исто 
така, се класифицирани како 2Б. РФ ЕМП, поради другите безжични системи и уреди 
како базни станици и разни предаватели, не е формално класифицирана од СЗО. 
Меѓутоа, со оглед на драматичното проширување на безжичните уреди и системи 
заедно со изложеноста на РФ ЕМП во последната деценија, оправдано е да се 
истражуваат можните мерки каде што трошоците се ниски. Затоа, во овој контекст, 
изложеноста на РФ ЕМП бара сеопфатна анализа на трошоците и придобивките.

Неизвесностите околу анализата на трошоците и придобивките секогаш ќе останат. 
Сите клучни несигурности и претпоставки треба да бидат експлицитно дозволени 
и вклучени во секоја анализа на трошоците и придобивките. СЗО препорачува 
работната претпоставка која го мери намалувањето во секој аспект на изложеноста 
на јавноста на РФ ЕМП да го намалува ризикот, ако тој воопшто постои. Во исто 
време, СЗО нагласува дека е малку веројатно дека некоја конкретна мерка што ја 
намалува изложеноста би го намалила токму тој релевантен аспект на изложеност 
што е поврзан со здравствениот ризик.

Тежината на политичките, еколошките, социјалните и економските фактори мора 
експлицитно да се наведе при изборот на мерки врз основа на принципот на 
претпазливост. Клучот за довербата на засегнатите страни е транспарентноста. 
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Затоа, кога се споредуваат трошоците и придобивките за да се одлучи за соодветни 
мерки на претпазливост, треба да се земат предвид следните фактори (WHO 2007; 
Gajšek 2005; WHO 2014): веројатноста дека постои ризик по здравјето на нивоа под 
законските граници на изложеност е мала, па претпоставуваме дека мерките се 
оправдани само кога трошоците се исто така релативно ниски или непостоечки. 
Потенцијалните последици од какви било здравствени ризици се високи поради 
високата распространетост на изложеност и треба да се изберат мерки со ниска 
цена каде и да е можно.

Технологиите што се извор на ЕМП носат големи придобивки за општеството; 
секое намалување на овие придобивки поради мерките на претпазливост, односно 
доцнењето во воведувањето безжични мрежи, најверојатно ќе ја засени секоја 
корист.

Оттука, мерките на претпазливост во врска со базните станици и нивните безжични 
мрежи, кои вклучуваат дополнителни високи трошоци, најверојатно нема да 
бидат оправдани, освен ако нема други причини за тоа. Меѓутоа, прашањата за 
ЕМП треба да се решат заедно со корисни аспекти на советување и намалување 
на загриженоста на јавноста кога станува збор за дискутирање на промените што 
треба да се воспостават режими или политики за планирање.

Препораките базирани на мерки на претпазливост за намалување на изложеноста 
на јавноста на РФ ЕМП, што може да го спроведат властите и мобилните мрежни 
оператори, се опишани:

а) Централни и локални власти

Ефективниот систем за обезбедување информации и пренесување здравствени 
ризици помеѓу научниците, владата, индустријата и јавноста помага да се подигне 
свеста за програмите што се занимаваат со изложување на ЕМП и ја намалува 
недовербата и стравовите.

Јавноста треба да биде целосно информирана за моменталната состојба на науката. 
Јавноста мора да биде информирана, особено, за идентификуваните и потврдени 
здравствени ефекти поради изложеност на ЕМП од различна технологија. Така, 
зголемувањето на количината на информации од јавен карактер - особено за 
новите технологии (5G!), сценаријата за изложеност и можностите за намалување 
на изложеноста на РФ ЕМП во секојдневниот живот - ќе им овозможи на луѓето да 
развијат сопствени мерки на претпазливост ако одлучат да го сторат тоа.

Врз основа на подготовка на оцена на влијанието врз животната средина или 
експертски проценки, треба да се осигура дека меѓународните граници на изложеност 
на ЕМП не се надминуваат при поставување на нови безжични системски уреди и 
уреди достапни за јавноста.

Направете регистар на извори на ЕМП и податоци за проценка на изложеност за 
одредена територија или цела земја (т.е. Република Северна Македонија). На овој 
начин, јавноста може, во голема мера, да утврди преку јавно достапни податоци 
каква е изложеноста на ЕМП во нивната околина и да добие увид во областите 
каде што изложеноста на ЕМП е веќе прекумерна денес. Треба да се напомене дека 
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дополнителни извори не се дозволени на оваа локација во иднина.

Локалните власти и јавноста мора да соработуваат во процесот на инсталирање на 
нови извори на ЕМП во средината (далноводи и трансформаторски станици, радари, 
базни станици, емитувачи на предаватели): естетскиот аспект и чувствителноста на 
јавноста мора да се земат предвид при одлучувањето на локацијата за инсталација. 
Отворената комуникација во фазата на планирање ја зголемува јавната свест и 
прифатливоста за интервенција.

При планирање и доделување на одобренија за градење, неопходно е да се одреди 
нејзината зона за усогласеност за нов извор на ЕМП според националните или 
меѓународните ограничувања на изложеност, земајќи ги предвид сите релевантни 
извори на ЕМП на избраната локација.

Треба да се поддржат и финансираат дополнителни истражувања.

Локалната власт треба да вклучи одредби поврзани со актите за просторно 
планирање на објектите и уредите на безжични системи - разумна допуштеност 
за поставување на објекти што ќе овозможи развој на телекомуникациска 
инфраструктура и такви просторни услови што ќе бараат квалитетни и поволни 
архитектонски и еколошки решенија.

б) Мобилни мрежни оператори (ММО)

Потребно е строго да се почитува законодавството во областа на заштита од 
ЕМП: треба да се заснова на моменталната состојба на науката со висок, вграден, 
безбедносен фактор со цел да се заштити здравјето на луѓето на секој член на 
општеството.

ММО треба да ги минимизира емисиите од нови инсталации во согласност со 
принципот на претпазливост и во рамките на техничките можности. Во својата 
работа тие треба да се усогласат со одредбите од „Кодексот за добри практики“7 за 
распоредување на изворите на ЕМП.

Изворите на ЕМП треба да бидат оптимизирани - локација, ориентација, моќност на 
пренос и висина на антената, вклучувајќи го и моделот на зрачење - на таков начин 
што ќе се обезбеди оптимална покриеност на сигналот со најниска можна вкупна 
изложеност на ЕМП. Локациите каде што јавната изложеност на РФ ЕМП е сведена 
на минимум, треба претходно да бидат избрани.

7 Основата за отворен дијалог со рамковните решенија може да се постави со потпишување на 
Кодексот за добра практика од страна на операторите на мобилни мрежи. Овој Кодекс е наменет 
првенствено за градење доверба и отворен дијалог помеѓу сите засегнати чинители. Кодексот го 
подобрува протокот на информации при поставување на различни РФ ЕМП ресурси во животната 
средина и воспоставува добра основа за соработка помеѓу јавноста, операторите на мобилни мрежи, 
владини и невладини организации и научниците. Искуствата во некои земји - членки на ЕУ, каде што 
мрежните оператори веќе имплементираа слични документи, покажуваат дека негативниот став на 
јавноста кон поставување на РФ ЕМП извори (базни станици) е значително подобрен со почетокот на 
конзистентна имплементација на Кодексот (Gajšek et al. 2011). 
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Инсталирањето на безжични извори на ЕМП треба да добие посебно внимание во 
области со посебна чувствителност или каде што се присутни деца, на пример во 
близина на градинки, училишта и болници. Оптималното поставување на уреди и 
системи (на пример, соодветна моќност за пренос, висина на антената и шема на 
зрачење) може да ја намали изложеноста на јавноста на РФ ЕМП.

Кога инсталирате уреди што се извор на РФ ЕМП (на пример, базни станици), треба да 
се внимава да се инсталираат по разумни трошоци на места каде што изложеноста 
на јавноста е минимална. Иако нивоата на РФ ЕМП околу овие уреди не се сметаат 
за ризични, треба да се земат предвид и естетскиот аспект и чувствителноста на 
јавноста за време на фазата на имплементација. Само отворената комуникација 
помеѓу сопствениците на изворот на РФ ЕМП, локалните власти и јавноста во 
одделните фази на планирање ќе помогне да се разбере прашањето и да се зголеми 
отвореноста за инсталирање на нов систем.

Затоа, приоритет во распоредувањето на нови извори на РФ ЕМП треба да им се 
даде на решенијата базирани на дијалог помеѓу ММО, локалните заедници и јавноста 
- гаранција дека училиштата, градинките, домовите за стари лица и здравствените 
установи се далеку од такви уреди на одредено растојание каде што граничните 
вредности на изложеност нема да бидат надминати.

Производителите на електронски и безжични уреди треба да постигнат најниска 
можна изложеност во негова близина со соодветен технички дизајн. Исто така, 
важно е соодветно обележување на уредите, што им овозможува на корисниците 
да избираат уреди (т.е. мобилни телефони) со најниска специфична стапка на 
апсорпција (SAR).

8.5   Студија на случај: Перцепција и управување со ризик во 
однос на 5G

Еден дел од научната заедница тврди дека има негативни влијанија од изложеноста 
на РФ ЕМП и дека тие ќе се зголемат со имплементација на најновата технологија за 
безжичен мобилен телефон од 5-та генерација (5G). Апелот за 5G беше претставен 
до Европската унија во 2017 година. Потписниците наведуваат дека со зголемената 
употреба на безжична технологија, особено кога се распоредува 5G, никој нема 
да може да избегне изложување на постојана РФ ЕМП поради огромниот број 5G 
предаватели -со околу 10 до 20 милијарди врски (со самоуправувачки автомобили, 
автобуси, камери за надзор, домашни апарати, итн.). Покрај тоа, во жалбата се 
наведува дека многу научни публикации ги илустрираат ефектите на изложеност 
на РФ ЕМП, како што се зголемен ризик од рак, генетско оштетување, недостаток 
на учење и меморија, невролошки нарушувања итн. Апелот за 5G посочува дека 
не постои штета само за луѓето, туку и за животната средина. Апелот препорачува 
мораториум за распоредување 5G за телекомуникации се додека потенцијалните 
опасности по здравјето на луѓето и животната средина не бидат целосно истражени 
од научници независни од телекомуникациската индустрија. Во овој поглед, 
некои научници сметаат дека е неопходно да се воспостават нови граници на 
изложеност што ги земаат предвид новите карактеристики на изложеноста. Ваквите 
ограничувања треба да се базираат на биолошките ефекти на РФ ЕМП, наместо на 
специфичната стапка на апсорпција базирана на енергија.
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Европската комисија формално одговори дека ограничувањата на изложеност 
утврдени со европското законодавство остануваат валидни, а примарната 
одговорност за заштита на јавноста од потенцијалните штетни ефекти на ЕМП 
останува на земјите - членки. На ниво на ЕУ, Препораката на Советот за ограничување 
на изложеноста на јавноста на ЕМП (1999/519/EC) поставува основни ограничувања 
и референтни нивоа како заедничка заштитна рамка за водење на дејствувањето 
на земјите - членки за изложеност на јавноста кон ЕМП.

Научното мислење наведено од независниот Научен комитет за новите и 
новооткриените здравствени ризици (SCENIHR 2015), се заснова на стотици 
ревидирани студии објавени низ целиот свет и е четврто мислење за ЕМП објавено 
откако препораката на ЕУ за ЕМП беше усвоена во 1999 година. Заклучокот на 
Комитетот беше како што следува: „Резултатите од тековните научни истражувања 
покажуваат дека нема очигледни негативни здравствени ефекти доколку 
изложеноста остане под нивоата утврдени со сегашните стандарди. Темелно 
испитување на сите релевантни, неодамнешните податоци не дадоа убедлив доказ 
дека ЕМП е опасен, што е смирувачко. Меѓутоа, треба да се спроведат дополнителни 
истражувања, особено кога станува збор за многу долгорочна изложеност и 
потенцијални ризици од изложеност на повеќе извори “. Прибегнувањето кон 
Принципот на претпазливост на ЕУ за запирање на дистрибуцијата на 5G производи, 
што беше главна цел на привлечноста за 5G, изгледа како предрастична мерка. 
Покрај тоа, Европската комисија изјави дека прво треба да види како ќе се примени 
оваа нова технологија и како ќе се развиваат научните докази. ЕУ ќе биде во тек 
со идните случувања во поглед на заштита на здравјето на европските граѓани на 
највисоко можно ниво и во согласност со нејзиниот мандат.

8.6   Изјави на клучните меѓународни организации во однос на 
здравствените ризици поврзани со изложеноста на РФ ЕМП

Во врска со изложеноста на РФ ЕМП и безжичната технологија и здравје, општиот 
заклучок од Светската здравствена организација (СЗО) е: 

„И покрај обемното истражување, до денес нема докази за да се заклучи дека 
изложеноста на ниско ниво на електромагнетни полиња е штетна за здравјето на 
луѓето“. СЗО – За електромагнетните полиња – Резиме на здравствени ефекти 
Клучна точка 6

„Со оглед на многу ниските нивоа на изложеност и резултатите од истражувањето 
собрани до денес, нема убедливи научни докази дека слабите РФ сигнали од базните 
станици и безжичните мрежи предизвикуваат негативни здравствени ефекти“. СЗО 
Основни податоци на базни станици и безжични технологии

За безбедност на мобилните телефони, Светската здравствена организација 
советува (WHO 2014):

"Во последните две децении се извршени голем број студии за да се процени дали 
мобилните телефони претставуваат потенцијален ризик за здравјето. До денес, не 
се утврдени негативни здравствени ефекти како последица од употреба на мобилни 
телефони. Иако не е утврден зголемен ризик од тумори на мозокот, зголемената 
употреба на мобилни телефони и недостатокот на податоци за користење мобилни 
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телефони во временски периоди подолги од 15 години гарантираат дополнителни 
истражувања за употреба на мобилни телефони и ризик од рак на мозокот. Особено, 
со неодамнешната популарност на користењето мобилни телефони меѓу помладата 
популација, и затоа потенцијално подолг живот на изложеност, СЗО промовираше 
понатамошни истражувања за оваа група. Во тек се неколку студии кои ги истражуваат 
потенцијалните здравствени ефекти кај децата и адолесцентите“. Билтен на СЗО 193 
јуни 2014 година – ЕМП и јавното здравје: мобилни телефони

Научниот комитет за новите и новооткриените здравствени ризици (SCENIHR 2015) 
ги испитува најновите податоци за влијанието на технологиите врз здравјето. 
Според неговото мислење:

"Резултатите од тековните научни истражувања покажуваат дека нема евидентни 
негативни здравствени ефекти доколку изложеноста остане под нивоата утврдени 
со сегашните стандарди. Темелно испитување на сите релевантни, неодамнешните 
податоци не дадоа убедлив доказ дека ЕМП е опасен, што е основа да бидеме 
спокојни. Меѓутоа, треба да се спроведат дополнителни истражувања, особено кога 
станува збор за многу долгорочна изложеност и потенцијални ризици од изложеност 
на повеќе извори“.

Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачка радијација, во упатствата за 
РФ ЕМП (ICNIRP 2020):

"Значителен обем на истражување е спроведено за врската помеѓу РФ ЕМП и 
здравствените исходи како што се главоболки, тешкотии во концентрацијата, 
квалитетот на спиењето, когнитивните функции, кардиоваскуларните ефекти, 
итн. Ова истражување не покажа такви здравствени ефекти. Единствено 
постојано забележано наодот е мал ефект врз мозочната активност измерена со 
електроенцефалографија (ЕЕГ). Биолошката импликација на овие мали промени, 
сепак, е нејасна. На пример, не се покажа дека тие влијаат на квалитетот на спиењето 
или се поврзани со какви било други негативни ефекти. Целокупната евалуација на 
сите истражувања за РФ ЕМП доведува до заклучок дека изложеноста на РФ ЕМП 
под термичкиот праг најверојатно нема да биде поврзана со негативни здравствени 
ефекти“.

„Нема докази за негативни здравствени ефекти на нивоа на изложеност под нивоата 
на ограничување во упатствата на ICNIRP и нема докази за механизам за интеракција 
што би предвидел дека негативните здравствени ефекти би можеле да се појават 
поради изложеноста на РФ ЕМП под тие нивоа на ограничување“.

Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење, изјава на принципи 
за заштита од нејонизирачко зрачење, (ICNIRP 2020):

„ICNIRP користи стандардни процедури за да дојде до своите упатства за 
ограничување на изложеноста. Овие упатства се воспоставени со употреба на 
конзервативен пристап, што значи дека почитувањето на препорачаните граници 
на изложеност ќе обезбеди многу високо ниво на заштита од докажани негативни 
здравствени ефекти поради изложеноста“.
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Поглавје 9

9   Заклучоци

Човекот во своето секојдневие е изложен на електромагнетни полиња (ЕМП) од 
многубројни извори, на различни фреквенции. Почнувајќи од електромагнетните 
полиња на ниски фреквенции кои потекнуваат од далекуводи, електрични апарати, 
машинерија и.т.н, па сè до најшироко распространетите радиофреквенциски (РФ) 
полиња. Некои од најважните извори на РФ ЕМП се мобилните телекомуникации, 
други видови безжични комуникациски системи, телевизиска и радио дистрибуција, 
РФ комуникација на полициски и противпожарни екипи, итн.

Во зависност од видот на полето, интензитетот и времетраењето на изложеноста, 
постојат различни механизми на интеракции помеѓу ЕМП и различни биолошки 
системи. Според нивното влијание врз биолошките ткива, ЕМП присутни во нашата 
околина се поделени во две основни групи: јонизирачки и нејонизирачки полиња. 
Во електромагнетниот спектар, само ЕМП со фреквенции над 1016 Hz имаат доволна 
количина електромагнетна енергија за да предизвикаат јонизација. Јонизирачко 
зрачење е високофреквенциско електромагнетно зрачење кое носи доволно 
енергија за да ги прекине молекуларните врски и да ги јонизира атомите во ткивата. 
РФ ЕМП се нејонизирачки полиња со фреквенциски опсег од 3 kHz (3.10³ Hz) до 
300 GHz (300.109 Hz) и немаат доволно енергија за да предизвикаат јонизација на 
ткивата.

Со изградбата на модерни и стабилни електронски комуникациски мрежи и 
имплементацијата на услуги, особено преку мобилните мрежи, се овозможува 
споделување богата медиумска содржина, креирање и развој на нови апликации 
и иновативни персонализирани услуги прилагодливи за различни платформи, 
достапни за секој корисник, без оглед на локацијата или времето. Искористувањето 
на мобилните мрежи и технологии дава можности за реорганизација на 
производствените и работните процеси и во деловниот сектор и во државната 
администрација, односно развој на економијата и транзиција кон општества 
базирани на знаење. Оттука, постои потреба за изградба и одржување на квалитетна 
мобилна телекомуникациска инфраструктура. Секој оператор на електронска 
мобилна комуникациска мрежа треба да поседува и гради во својот развој и 
напредок, инфраструктура во согласност со стандардите што ја одредуваат, за да не 
го загрози животот на корисниците и луѓето генерално, како и целокупната околина. 
Квалитетот на телекомуникациската инфраструктура и мрежа, во денешно време, 
мора да го поседува и надградува секој оператор на електронските комуникациски 
мрежи, бидејќи брзиот технолошки развој бара брзи и секогаш активни врски и 
комуникација преку мобилните мрежи, со што се напредува и развива, односно, се 
преминува од развојни технологии како 4G до 5G и во иднина од 5G до 6G итн.

Тензијата, па дури и стравот од нови технологии (како технологијата 5G) е присутна 
во јавноста со векови. Научниците и креаторите на нови откритија и технологии 
отсекогаш се соочувале со отпор при нивното докажување и реализација. На 
пример, иновациите на Никола Тесла во областа на електромагнетните бранови, 
радио инженерството и електричната енергија најпрво биле осудени, исмејувани и 
неприфатливи за другите научници и обичните луѓе, а во денешно време ги славиме 
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и ги користиме придобивките од неговите откритија. Во тој контекст, иако речиси 
сите луѓе секојдневно користат мобилни телефони, постојат активистички групи и 
значително медиумско внимание е посветено на ризикот од РФ ЕМП. Загриженоста 
на јавноста за наводните штетни ефекти од новата 5G технологија се зголемува 
заедно со научните несогласувања. 5G технологијата е едноставно петта генерација 
на технологија за мобилна телекомуникациска мрежа. 5G е само име на новата фаза 
во развојот на мобилната мрежа, со главни технички барања: обезбедување многу 
поголема брзина на комуникација, екстремно мали доцнења во комуникацијата и 
значително зголемена ефикасност во користењето на спектарот и другите мрежни 
ресурси.

Придобивките од оваа нова технологија се огромни и со текот на времето, таа 
ќе се имплементира во секоја област. Покрај телекомуникациите, таа веќе се 
користи во машинската и механичката индустрија, а ќе се користи во медицината, 
фармацевтската индустрија, управувањето со големи складишта итн. 5G 
технологијата е сè уште во процес на развој. Во тек се одредени мерења и тестови 
за функционирањето на 5G и што тоа би значело во животот на луѓето, и би можеле 
да ја добиеме вистинската слика за неколку години. Секоја технолошка иновација 
бара многу инвестиции и тестирања, поддржани со бројки и статистички податоци, 
врз основа на кои се прават извештаи од секаков вид. Преку 5G, корисниците ќе 
добијат многу подобри телекомуникациски услуги, поефикасно производство во 
многу индустрии, проекти за паметни градови, паметни домови, со други зборови, 
повеќето од функциите коишто ги вршат луѓето, за приватна работа или за време на 
нивните работни обврски ќе бидат многу полесни, поедноставни, брзи, функционални 
и корисни. Научните трудови од областа на 5G стануваат се побројни секој ден со 
цел да се претстави примената и придобивките од 5G технологијата, а научниците се 
концентрираат на пронаоѓање нови сегменти каде што би се имплементирала за да 
им го олесни животот на луѓето. Едноставно кажано, 5G ќе биде техничка платформа 
за следната индустриска револуција.

Северна Македонија отсекогаш имала, има и ќе има огромен потенцијал и капацитет 
за имплементација на проекти поврзани со ИКТ полето, секако вклучително и 
5G технологијата. Почнувајќи со изградбата на првата мобилна мрежа во 90-
тите години, беа реализирани бројни проекти во областа на телекомуникациите. 
Исто така, преку следење на развојот на сите иновативни решенија во областа 
на телекомуникациите, Северна Македонија ги воведе речиси веднаш по нивното 
комерцијално распоредување во светот. Во тој процес, редовно се следат 
препораките од телекомуникациските организации и меѓународните тела за 
стандардизација. Мрежните оператори под надзор на Агенцијата за електронски 
комуникации на Северна Македонија (АЕК) ги развиваат и модернизираат 
сопствените мрежи, со цел да постигнат соодветен квалитет на услугите што ги 
добиваат крајните корисници. Со цел да се контролира работата на операторите, 
АЕК, како независно регулаторно тело за телекомуникации, постојано спроведува 
мерења на квалитетот на услугите што ги обезбедуваат двата мрежни оператори, на 
целата територија на Северна Македонија и ги објавува резултатите од тие мерења 
на веб страницата на АЕК: www.komuniciraj.mk.

Во однос на 5G технологијата, може да се предвиди дека најголемиот предизвик 
за мрежните оператори ќе биде финансискиот капацитет и практичниот дизајн 
на самите базни станици за поголема покриеност. За почеток имплементацијата 
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може да се реализира град по град и пакетот да им се нуди на корисниците со 
соодветна финансиска понуда, според системот на вложено – добиено. Важен дел 
од процесот е и позитивната реклама и дали овој тип на реклама ќе биде поубедлив 
од негативните наводи поврзани со технологијата.

Во изминатиот период во Европа нема откажани постапки за доделување 
радиофреквенции за 5G. Поради ситуацијата со Корона, односно вирусот КОВИД-19 
(САРС-КоВ-2), со кој се соочуваат Европа и светот, и поради процедурални грешки во 
постапките во некои европски земји, тие се ставени само во мирување или во статус 
на корекција на постапките и тие ќе продолжат до нивното целосно завршување. Во 
некои земји овие постапки се завршени и радиофреквенциите за 5G технологијата 
се успешно доделени.

Од друга страна, со сигурност може да се каже дека технологијата 5G нема никаква 
врска со КОВИД-19. Откриено е дека КОВИД-19 е вирус, мутиран од друг веќе 
постоечки вирус, кој во повеќето случаи ги напаѓа човечките респираторни органи. 
Нема научна основа да се разгледуваат шпекулациите дека технологијата 5G е на 
било кој начин поврзана со вирусот КОВИД-19.

Заклучоците поврзани со здравјето се извлекуваат од студии извршени низ целиот 
РФ спектар, но досега се спроведени само неколку студии на фреквенциите што 
треба да ги користи 5G. Меѓутоа, воведувањето нова технологија која користи 
постоечки радиофреквенции не ги менува карактеристиките на фреквенциите. Ова 
значи дека препораките на меѓународните организации кои опфаќаат фреквенции 
до 300 GHz остануваат на сила. Главниот механизам на интеракција помеѓу РФ ЕМП 
и човечкото тело е загревање на ткивата. Нивото на изложеност на РФ од сегашните 
технологии резултира со незначителен пораст на температурата во човечкото тело. 
Со зголемување на фреквенцијата, има помала пенетрација во ткивата на телото 
и апсорпцијата на енергијата станува повеќе ограничена на површината на телото 
(кожа и очи). Со неодамнешната популарност на користењето мобилни телефони 
кај помладите луѓе, и затоа потенцијално подолг живот на изложеност, Светската 
здравствена организација продолжува да промовира понатамошни истражувања за 
изложеноста на оваа специфична група. Во тек се неколку студии кои ги истражуваат 
потенцијалните здравствени ефекти кај децата и адолесцентите.

Резултатите од тековните научни истражувања за можните здравствени ризици од 
изложеност на РФ ЕМП покажуваат дека нема евидентни негативни здравствени 
ефекти доколку изложеноста остане под граничните нивоа на изложеност 
утврдени со сегашните меѓународни упатства. Темелното испитување на сите 
релевантни, неодамнешни податоци од експертски членови на меѓународни тела 
за стандардизација не донесе никакви убедливи докази за тоа дека РФ ЕМП се 
опасни. Официјалната гледна точка на Светската здравствена организација е дека 
со оглед на многу ниските нивоа на изложеност и резултатите од истражувањата 
собрани до денес, нема убедливи научни докази дека слабите РФ сигнали од 
базните станици и безжичните мрежи предизвикуваат негативни здравствени 
ефекти. Сепак, од страна на мнозинството релевантни организации се препорачува 
понатамошно истражување, особено во областа на долгорочна изложеност на РФ 
ЕМП и потенцијалните ризици од изложеност на повеќе извори на ЕМП.
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мрежи, управување со радио ресурси, обработка на сигнал, моделирање и мапирање 
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од 70 публикации во меѓународни конференции и списанија. Д-р Раковиќ е дел од 
тимовите наградени со најдобри демо/прототип награди на IEEE DySPAN 2011 и 
2015 година и е награден од Универзитетот Св. Кирил и Методиј за најдобар научник 
во областа на техничките науки во 2016 година. Тој е висок член на IEEE.

Маг. Томаж Черне – дипломирал на полето за геодезија на Универзитетот во 
Љубљана - Градежен и геодетски факултет во 2001 година. Во 2009 година се стекнал 
со звањето Магистер на науки од областа на општинското инженерство на истиот 
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за просторни информации и инвестициски инженеринг за јавниот и приватниот 
сектор. Во областите поврзани со планирање на просторот, закони за управување 
со земјиштето и системски просторни информации, тој соработува со инженерската 
комора на Словенија и Институтот за геодетски мапирање на Словенија. Од 2006 
до 2012 година беше асистент на Градежниот факултет и геодезија во областа на 
комуналната економија, урбаната економија и просторно планирање, и сеуште 
соработува со факултетот во овие области. Во моментов е назначен во колеџ за 
предавач по урбанизам, заштита на животната средина и законодавството и 
трошоци и финансирање на животната средина. Тој е регистриран како истражувач 
во единицата за истражување и развој во областа на географските информациски 
системи, шифра: 22682. Од 2006-та година е претседател на Секцијата за просторно 
планирање на Здружението на геодети на Словенија. Тој е исто така член на бордот 
на директори на Словенечката асоцијација за недвижности FIABCI Словенија.

Д-р Валиќ Блаж - студирал електротехника на Универзитетот во Љубљана, Словенија. 
По дипломирањето во 2001 година, тој беше млад истражувач на Универзитетот во 
Љубљана, Факултет за електротехника, Лабораторија за биокибернетика. Неговиот 
главен интерес за истражување беа нумеричките пресметки на електромагнетниот 
феномен на ниво на клетки, нивоа на ткива и нивоа на целото човечко тело. 
Докторирал во 2006 година за нумеричка дозиметрија на луѓе со различни вградени 
уреди и структури. Подоцна се приклучи на Институтот за нејонизирачко зрачење, 
каде што е шеф на лабораторијата. Неговата експертиза вклучува нумеричка 
дозиметрија, процедури за мерење, големи пресметки, барања за акредитација 
и систем за квалитет. Член е на EBEA и BEMS, CENELEC/TC 106 X и рецензент за 
неколку списанија од областа на био електромагнетиката.
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За институциите

АЕК – Агенција за електронски комуникации – Агенцијата за електронски 
комуникации е формирана со Законот за електронска комуникација во 2005-та 
година како независно регулаторно тело на пазарот за електронска комуникација. 
Водена од целта за систематско регулирање на пазарот за електронски комуникации, 
Агенцијата има строго дефинирани цели коишто се стреми да ги постигне. 
Помеѓу нив е и целта за воспоставување и одржување конкурентен пазар на кој 
крајните корисници ќе можат да користат електронски комуникациски услуги со 
највисок квалитет и по најдобри можни цени. Мисијата на Агенцијата е да создаде 
поволни услови за ефективна и одржлива конкуренција на пазарот за електронска 
комуникација што ќе им служи на интересите на корисниците, економијата 
и комуникациската индустрија преку ефективна, транспарентна адекватна и 
проактивна употреба на регулаторните алатки.

INIS - Институт за нејонизирачко зрачење - Институтот за нејонизирачко 
зрачење (INIS) е независна невладина организација за истражување и развој во 
интердисциплинарната област на нејонизирачко зрачење. Внатре во Институтот, 
добро обучена група експерти има експертиза да се справи со најсложените развојни 
и истражувачки задачи за техничко, административно, правно и здравствено 
управување со електромагнетни полиња и оптичко зрачење. Како меѓународно 
добро признат партнер во областа на заштитата на животната средина и здравјето 
заедно со добро образовани и обучени експерти, широки меѓународни врски и 
ажурирана лабораториска опрема, ние сме добро подготвени да одговориме на 
различни одговори во врска со електромагнетните полиња и оптичкото зрачење во 
живите и работна средина.

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје – најстарата високообразовна институција 
во Северна Македонија. Универзитетот е автономна институција која обезбедува 
наставни, научни и применети активности во техничките, природните науки и 
математиката, биотехничките, уметничките, медицинските и општествените науки. 
Следните факултети се составен дел на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во 
Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, Факултет за земјоделски науки и 
храна, Архитектонски факултет, Градежен факултет, Факултет за компјутерски науки 
и инженерство, Стоматолошки факултет, Факултет за дизајн и технологии на мебел и 
Внатрешни работи, Факултет за драмски уметности, Економски факултет, Факултет 
за електротехника и информациски технологии, Факултет за ликовни уметности, 
Шумарски факултет, Машински факултет, Медицински факултет, Факултет за 
музика, Природно – математички факултет, Факултет за фармација, Филозофски 
факултет, Факултет за физичка култура, спорт и здравје, Технолошко – металуршки 
факултет, Факултет за ветеринарна медицина, Правен факултет „Јустинијан Први“ 
и Педагошки факултет „Свети Климент Охридски“. Св. Кирил и Методиј е исто така 
дом на неколку специјализирани институти: Институт за земјоделство, Институт 
за сточарство, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, 
Економски институт, Институт за социолошки, политички и правни истражувања 
и неколку јавни научни институции: Институт за македонска литература, Институт 
за национална историја, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Институт 
за фолклор „Марко Цепенков“. Универзитетот Св. Кирил и Методиј обезбедува 
долгогодишно и континуирано образование за сите студенти врз основа на 
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еднаквост и нивните академски резултати без оглед на нивното идеолошко, 
политичко, културно и социјално потекло.

ИГЕА – Географските информациски системи (ГИС) отсекогаш биле основната 
експертиза за деловните активности на ИГЕА од нејзиното основање во 1989-та 
година. Во последниве години, нашиот широк спектар на знаења и искуства се 
надградени во сеопфатен консалтинг, технички услуги и ИТ развој во регистрацијата 
на недвижности, управување со инфраструктурата и просторно планирање. Со 
поглед кон понатамошна содржина и технолошки развој и длабоко разбирање 
на моменталната ситуација, можеме да дизајнираме и имплементираме успешни 
и ефикасни решенија за нашите клиенти. ИГЕА е една од ретките компании што 
развива национален катастарски систем за земјиште во неколку земји: Словенија, 
Хрватска, Северна Македонија и Србија. Во Северна Македонија и Србија, има и 
локални компании. ИГЕА и нејзините вработени имаат широк спектар на квалитетни 
и професионални сертификати и референци. 






