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Поглавје 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.
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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 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 1016Hz 
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. 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 

Поглавје 2 - Физички закони, извори и проценка на 
изложеноста на ЕМП

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). 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, Sadiku 2014).

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 – 60Hz), преку радиофреквенциските електромагнетни 
бранови (103 – 1010Hz), микробрановите (1010-1012Hz), инфрацрвеното зрачење (1012-
1014Hz), видливата светлина (1014Hz), ултравиолетовото (УВ) зрачење (1015Hz), па сè 
до рендгенските зраци и гама зраците (>1016Нz).
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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.

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

Статичките и нискофреквенциските ЕМП (до 100kHz) 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.

2.3.1. Механизми на интеракција на ЕНФ ЕМП со биолошките 
ткива и системи

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). Поради 
ова, релацијата помеѓу изложувањето на живите организми на ЕНФ магнетни 
полиња и зголемениот ризик од појава на последици по здравјето е од особен 
интерес за ова истражување. 

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.
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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 2.1 се 
претставени резултати од нумерички пресметки за SAR во човечка глава кој 
потекнува од РФ ЕМП на фреквенција од 900MHz.

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 6GHz).

2.3.3. Методологија за проценка на изложеноста на РФ ЕМП

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 6GHz, РФ ЕМП навлегуваат подлабоко во ткивата 
(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):

Равенка 2.1:

Изразот 2.1 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.
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Слика 2.1: Симулирани вредности за SAR во човечка глава од РФ ЕМП на фреквенција од 900MHz 

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

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

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 100W/m2, во зависност од условите под кои се изложува ткивото. 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 (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. 

2.4.  Користена литература 

1. Janev, Lj.. 2006. Elektromagnetika 2. 2nd ed. Skopje: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, ETF.

2. Polk, C and E. Postow, ed. 1995. Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields. CRC Press.

3. Sadiku, M. 2014. Elements of Electromagnetics. 6th ed. Oxford University Press.

4. SCENIHR. 2015. Opinion on Potential Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF). 
doi:10.2772/75635.
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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 (Manti-
ply et al. 1997).

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

Особен интерес во јавноста побудуваат истражувањата на тема здравствени 
влијанија на зрачењето од мрежите на мобилните оператори врз човекот. 

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. 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 (Sienkiewicz 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  2W/kg, но не постојат докази дека овие 
промени се поврзани со негативни здравствени последици (Loughran et al. 2012).
 
Направени се и повеќе испитувања на влијанието на РФ ЕМП врз мозочната 
бариера. 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), додека во други публикации промени не се регистрирани (Finnie 
2001). 

Испитувана е корелацијата на развој на мултиплекс склероза кај стаорци и 
изложеноста на РФ ЕМП и не се пронајдени докази за тоа. Морфолошки ефекти на 
нервниот систем не се регистрирани под прагот на термално влијание на РФ ЕМП.

AСо 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).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). 
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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 (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.

Во истражувањата кои се направени во полето на фетални малформации и 
аномалии кај глувци за вредности на SAR до 4W/kg, не е идентификувано влијание 
на РФ ЕМП врз ембрионите. На пример, (Sommer et al. 2009) испитувал група од 4 
генерации на глувци при вредности на SAR до 2,34W/kg, при што не се пронајдени 
негативни ефекти од РФ ЕМП врз ембрионите и фетусите.

3.2.3. Канцерогени ефекти

Од особен интерес на истражувачите поради нивната локација е типот на тумори 
кои се појавуваат на Швановите клетки  кои го обвиткуваат вестибулокохлеарниот  
нерв. Резултатите од данските и јапонските истражувања на ризикот од акустични 
неуроми (Christensen 2004; Takebayashi 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 (Inter-
national 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. 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). 

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).

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, наодите не покажуваат дека РФ ЕМП се 
карциногени.

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. 
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Сепак, при подготовка на националното законодавство, најголемиот број земји во 
светот се придржуваат до Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко 
зрачење (ICNIRP) 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. Основни рестрикциони нивоа и референтни нивоа 
препорачани од ICNIRP и IEEE

Во Табела 3.1 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 100kHz 
– 300GHz (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. Притоа, локалната брзина на апсорпција на моќност се однесува 
на 10g 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 4cm².

Табела 3.1: Основни рестрикциони вредности за SAR и Sab (ICNIRP 2020 b)

Табела 3.2: Основни рестрикциони вредности за SAR од тековниот IEEE стандард (IEEE 2019).

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

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
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Табела 3.3: Референтни нивоа кои се однесуваат на помали региони од човековото тело (локални) од 
тековниот стандард на (IEEE 2019)

Табела 3.4: Референтни нивоа за изложеност на целото тело, од тековниот стандард на (IEEE 2019)

Во Табелата 3.3 и 3.4 се прикажани референтните нивоа препорачани од IЕЕЕ од 
аспект на ефективни вредности на електричното и магнетното поле и приемната 
густина на моќност , 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.

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

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, но во 1999 година беа објавени препораките во врска со изложеноста 
на јавноста на ЕМП: 1999/519/EC: Препорака на Советот за ограничување на 
изложеноста на пошироката јавност на ЕМП (EC 1999) која обезбедува минимална 
заштита на сите ЕУ граѓани. Меѓутоа, земјите членки имаат различна регулатива 
во однос на изложеноста на општата популација која варира од строги гранични 
вредности во некои земји до непостоење на никакви ограничувања во други.   
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Изложеноста на работниците на електромагнетно зрачење е исто така регулирана 
и мора да биде усогласена со барањата дефинирани во Директивата 2013/35/EU во 
сите земји членки на Унијата. Граничните вредности поставени во оваа Директива 
се повисоки од оние во Директивата 1999/519/EC кои се однесуваат на општата 
популација.
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Поглавје 4 – Развој на мобилни технологии

4.1.  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 25MHz. Секој опсег од 25MHz е поделен на 200KHz помали под-опсези, секој носи 
по еден РФ носач, што е еднакво на 125 носачи на опсег од 25MHz. 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. 

4.2.  UMTS радио интерфејс

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 5MHz. 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 
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of Mice: A Multi-Generation Study.” Radiation Research 171 (1). doi:10.1667/RR1460.1.

17.   Takebayashi, T, S Akiba, Y Kikuchi, M Taki, K Wake, S Watanabe, and N Yamaguchi. 2006. “Mobile Phone 
Use and Acoustic Neuroma Risk in Japan.” Occupational and Environmental Medicine 63 (12). doi:10.1136/
oem.2006.028308.
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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 3,84Mcps. 

4.3.  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 1,4MHz, 
3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz до 20MHz. Подоцнежните еволуции на LTE, т.е. LTE-A 
стандардот, овозможува агрегација на носачот до 100MHz 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 10ms. 
Секоја рамка се дели во 10 под-рамки кои се состојат од два последователни 
слотови и имаат времетраење од 1ms. Секој слот има времетраење од 0,5ms 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 15kHZ, што 
резултира со вкупно 180kHz окупирана ширина на опсег по OFDM симбол. 2-Д 
организацијата на еден слот, т.е. 0,5ms и 180kHz се нарекува блок на ресурси, во 
LTE системите и е минимален квантен извор што мрежата може да го распредели 
во радио интерфејсот.

4.4.  5G радио интерфејс

Во споредба со интерфејсот Uu на LTE, 5G воздушниот интерфејс воведува ажуриран 
дизајн во однос на брановите на сигналот и повеќекратниот пристап. 5G исто така 
користи мулти-носечки пристап, заснован на повеќекратниот пристап до одделот 
за ортогонална фреквенција (OFDMA) во downlink и CP-OFDM- и DFT-S-OFDM во up-
link. Физичкиот слој во 5G овозможува скалести ширини на опсег, кои се движат од 
5MHz, до 400MHz. 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 15kHz до 240kHz.

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 10ms, а должината на 
подрамката е секогаш 1ms. 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 на симболи за слот е секогаш 7.
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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 
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).
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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 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
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Поглавје 5 - Како да се постават мобилните мрежи

5.1.  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).

5.1.1. 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.

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.



20

Прописот 3 е најконзервативниот пристап кога ограничувањето на изложеноста е 
фиксирано на 0,1W/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 28GHz (FR2) е вкрстен поларизиран 
масивен MIMO (128 елементи). Излезната моќност е 20 dBm за системот GSM, 23dBm 
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 
3dB во дневник скала. Покрај тоа, системот 5G NR (FR2) има пренос на добивка од 
35dBm.

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 во 
табела 5.2, која се базира на правилата развиени во (ITU-T K.100 2019) и (IEC 62232 
2017).

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

5.1.2. 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
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Табелата 5.3 и Табелата 5.4 ја отсликуваат зоната на исклучување на типично 
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)
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

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 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 10dB 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.
 

5.1.3.1. 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 30dBm. 
Масивниот MIMO се распоредува за прв пат со 5G и треба да се анализира одделно 
од другите типови на поставување, поврзани со наследните системи.
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Поглавје 6 - Анализа на состојбата во РС Македонија – 
постоечки мобилни комуникациски мрежи, изградба 
на 4G и 5G мрежи и улогата на АЕК

 

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 2002 и 2007 во Македонија се појавуваат: Космофон 
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.
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6.1.  Почетоците на мобилната телефонија и моменталната 
состојба во РС Македонија

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 се 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 
меѓу уредите. 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/главнитe 
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.  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 
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.

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 
(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.

6.5.  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 
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.

•   давање согласност на основниот проект за градба на јавна електронска ком-
уникациска 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.

•   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 без-
жични 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.
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Поглавје 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, но влијанието врз животната средина, исто така, станува многу 
значаен елемент како и прифатливостa од јавноста.

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. 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. 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).

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

•   Подобро искористување на постоечката физичка инфраструктура преку по-
лесна идентификација на кандидатите за колокација на извори.
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7.1.  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.

7.2.  Електронски комуникациски мрежи и инфраструктура 
за просторните податоци во Северна Македонија

Мрежите за електронски комуникациски и други инфраструктурни податоци се 
достапни во катастарот за инфраструктура, формиран во 2014 година како дел 
од катастарот на недвижности. 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.

Регистарот на планирани инвестиции во електронската комуникациска мрежа го 
раководи Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна 

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

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

•   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.
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Македонија (во натамошниот текст: АЕК). Податоците се јавни и достапни преку 
веб ГИС прегледувач.

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/
AEKGISPortal, но податоците за покриеноста се достапни само за фиксни NGA 
мрежи.

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.

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. Дополнително, на вкупно 21.705 локации, мерењата 
на РФ ЕМП се извршени фокусирани на локации каде што пресметаните вредности 
на РФ ЕМП се највисоки и каде се присутни моќни РФ ЕМП извори.

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. 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.
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Слика 7.1: 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.

7.3.  Користена литература

 1.  Arnold, K., W. Waldburgeg. 2014. Study on Broadband and Infrastructure Mapping. http://ec.europa.
eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=8455.

 2.  EC. 2018. Directive 2018/1972 – European Electronic Communications Code. http://publications.
europa.eu/resource/cellar/4bb873d0-01d2-11e9-adde-01aa75ed71a1.0022.03/DOC_1. 

Поглавје 8 - Комуникација за ризик поврзана со РФ 
ЕМП и препораки за воведување безжични мрежи

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.
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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.

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.

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“.

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.

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.

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. 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:

a) Централни и локални власти

•   Перцепција на јавниот ризик,
•  Начинот на кој операторите и регулаторите на мобилната мрежа управуваат 
со ризиците,
•   2.925 км на бакарни кабли,
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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. 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. 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. 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.

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 се 
инсталираат уреди коишто 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.
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Поглавје 9 – Заклучоци

Живите организми се изложени на електромагнетни полиња (ЕМП) секојдневно 
од различни извори, на различни фреквенции; од нискофреквенцискии 
ЕМП кои потекнуваат од далекуводи, електрични апарати, машини и сл., до 
најраспространетите ЕМП на радиофреквенции (РФ). 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. РФ 
ЕМП се нејонизирачки полиња со фреквенциски опсег од 3kHz (3.103Hz) до 300GHz 
(300.109Hz) и немаат доволно енергија за да предизвикаат јонизација на ткивата.

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. 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.

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. Во 
тој процес, редовно се следат препораките од телекомуникациските организации 
и меѓународните тела за стандардизација. Мрежните оператори под надзор на 
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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.

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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