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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1138. 

Врз основа на член  47  од Законот за безбедност и 

здравје при работа   (“Службен  весник на Република 

Македонија” бр.  92 /07, 136/11, 23/13 и 25/13,137/13 и 

164/13), министерот за труд и социјална политика, до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИ-

ЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ 

АГЕНСИ (ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ПОЛИЊА)

 

 

Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишуваат минимални-

те барања  за безбедност и  здравје при работа на вра-

ботените од ризици поврзани со изложување на физич-

ки агенси (електромагнетни полиња) за време на нив-

ната работа од 0 Hz до 300 GHz. 

(2) Oвој правилник се однесува  на ризикот по без-

бедноста и здравјето на вработените, како резултат на 

познати краткорочни штетни влијанија врз човечкото 

тело, предизвикани од циркулација на индуцирана 

струја, абсорбирана енергија,  како и од контактни 

струи. 

(3) Овој правилник не се однесува на  долгорочни 

ефекти, како и на ризици предизвикани од контакт со 

голи спроводници поврзани на напојување.  

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 

                            

 Со овој правилник се врши усогласување со:  

-Директива 2004/40 НА Европскиот парламент и на Советот од 29 
април 2004 година за минималните здравствени и безбедносни 
услови во однос на изложувањето на работниците на ризици од 
физички фактори (електромагнетни полиња) (осумнаесетта инди-
видуална Директива во рамките на значењето на членот 16 (1) од 
Директивата (EEЗ) бр. 89/391); CELEX бр. 32004L0040 
- Директива 2007/30/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 
20 јуни 2007 година за изменување на Директивата 89/391/ЕЕЗ на 
Советот, на нејзините поединечни Директиви и на Директивите 
83/477/ЕЕЗ, 91/383/ЕЕЗ, 92/29/ЕЕЗ и 94/33/ЕЗ на Советот со цел 
поедноставување и рационализирање на извештаите за практично 
спроведување; CELEX бр 32007L0030 
-Директива 2008/46/ЕЗ на Европскиот  парламент и на Советот од 
23 април 2008 година за  изменување на Директивата 2004/40/ЕЗ 
за минимални барања за здравје и безбедност поврзано со изло-
женост на работниците на ризици што произлегуваат од физички 
агенси (електромегнетни полиња) (18 поединечна Директива во 
смисла на член 16 (1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ); CELEX бр. 
32008L0046 
- Директива 2012/11/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот 
од 19 април 2012 за изменување на директивата 2004/40/ЕЗ за ми-
нималните здравствени и безбедносни барања во однос на изло-
женоста на работниците на ризици од физички агенси (електро-
магнетни полиња) (18 поединечна Директива во смисла на член 
16 (1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ; CELEX бр. 32012L0011. 

 а) „електромагнетни полиња“ се постојани магнет-

ни и временски променливи електрични, магнетни и 

електромагнетни полиња со  фреквенции до 300 GHz; 

б) „гранични вредности на изложеност“ се граници 

на изложеност на електромагнетни полиња, кои се ба-

зираат на директно утврдени здравствени ефекти и би-

олошки согледувања. Придржувањето до овие гранич-

ни вредности обезбедува гаранција дека вработените 

кои се изложени на електромагнетни полиња се зашти-

тени од сите познати штетни влиjаниja врз здравјето;  

в) „вредности  на изложеност при кои се преземаат 

мерки” се минимални вредности добиени преку дирек-

тно мерење на величините: јачина на електрично  поле  

(Е), јачина на магнетно  поле (Н), магнетна индукција 

(В) и површинска густина на моќност (S). Придржува-

њето до овие вредности обезбедува  и придржување до 

граничните вредности на изложеност. 

 

Член 3 

 (1)  Граничните вредности на изложеност се даде-

ни во Прилогот бр.1, кој е  составен дел на овој правил-

ник.                        

(2)Вредностите на изложеност при кои се преземаат 

мерки се дадени во Прилогот бр. 2, кој е составен дел 

на овој  правилник.                                              

(3)Изворите кои, на разгледуваните локации, гене-

рираат полиња со интензитети од најмалку една петти-

на од вредностите од став 2 на овој член, треба да би-

дат вклучени во периодични мерења и/или пресметки 

за изложеност, како и да биде извршена процена на ри-

зик од изложеност на тие извори.     

 

Член 4 

(1) Од страна на работодавачот, согласно прописите 

од областа на безбедност и здравје при работа, се врши 

проценка и по потреба   мерење и/или пресметка на ни-

вото на изложеност на електромагнетни полиња, на кое 

можат да бидат изложени вработените при работа. Ме-

рењата и пресметките се вршат  согласно  научно  зас-

новани стандарди и насоки, при што се зема предвид  

нивото на емисија дадено од страна на производителот 

на опремата за работа, доколку тоа е уредено со пропи-

сите од областа на безбедност и здравје при работа. 

(2) Врз основа на проценката на нивото на изложе-

ност на електромагнетните полиња од став 1 на овој 

член, доколку се надминат вредностите на изложеност 

при кои се преземаат мерки , од член 3 став (2) од овој  

правилник, работодавачот проценува и ако е потребно 

пресметува дали се надминати граничните вредности 

на изложеност. 
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(3) Проценката, мерењето и/или пресметките од 

ставот 1 на овој член не се извршуваат на работни мес-

та кои се отворени за јавноста доколку претходно е из-

вршена проценка согласно прописите од областа на 

животна средина. 

(4) Мерењето и/или пресметките на изложеност на 

електромагнетни полиња од ставовите 1 и 2 на овој 

член, се планираат и изведуваат во одредени интер-

вали, од акредитирани лаборатории во Република Ма-

кедонија од оваа област, согласно МКС EN ISO/IEC 

17025, а врз основа на кои мерења и/или пресметки се 

врши проценка на ризик.  

(5)  При  изготвување проценка на ризик, се внима-

ва на: 

а)  нивото, фреквентниот спектар, времетраењето и 

видот на изложување; 

б) граничните вредности на изложеност и  вреднос-

тите на изложеност при кои се преземаат мерки, од 

член 3 од овој правилник, 

в) влијанија на здравјето и безбедноста на вработе-

ните изложени на ризик; 

(г) индиректните  ефекти, како што се: 

- пречки во функционирањето на медицинска елек-

тронска опрема и уреди (вклучувајќи срцеви пејсмеј-

кери); 

- предвиден ризик од истрелување исфрлање или 

лансирање феромагнетни  тела во околината под деј-

ство на магнетостатски полиња со густина на магнетен 

флукс поголема од 3 mT; 

-  иницирање/активирање на електро-експлозивни 

направи (детонатори); 

-  огнови и експлозии како резултат од палење на 

запалливи материјали со искри предизвикани од инду-

цирани полиња, струи на допир или искри при елек-

трични празнења; 

д) присуство на дополнителна опрема, проектирана 

за намалување на нивоата на изложеност на електро-

магнетни полиња; 

ѓ) соодветна информација добиена  од следењето на 

здравствената состојба на вработените; 

е) изложеност на повеќе извори; 

з)  истовремено изложување на полиња со различни 

фреквенции. 

 

Член 5 

(1) Ако проценката на ризикот од член 4 од овој 

правилник укажува на каква било можност граничните 

вредности на изложеност да бидат надминати, од стра-

на на работодавачот се планира и спроведува план кој 

опфаќа технички и/или организациски мерки наменети 

за спречување на изложеност на прекумерни гранични 

вредности, земајќи ги предвид особено:  

- другите работни методи кои го намалуваат ризи-

кот од  изложеност на електромагнетни полиња; 

- избор  на   опрема  која  генерира послаби  елек-

тромагнетни  полиња,  без да се намали ефикасноста на 

извршувањето задачи; 

-  технички мерки за намалување на генерирањето 

електромагнетни полиња,  и  каде е потребно, употреба 

на сигурносни прекинувачи, прегради, куќишта  и 

слични механизми за заштита; 

- соодветните програми за одржување на системите 

на работна опрема, работните места и работните сре-

дини; 

- планот и шемата на работните места и на работни-

те средини; 

- ограничување на времето и нивото на  изложеност 

и 

- достапноста на соодветна лична заштитна опрема, 

освен ако проценката извршена според член 4 став 2 од 

овој правилник покаже дека граничните вредности на 

изложеност не се надминати и дека ризиците по без-

бедноста може да се исклучат. 

(2) Врз основа на извршената проценката на ризик 

од член 4 од овој правилник, работните места каде што 

вработените можат да бидат изложени на електромаг-

нетни полиња кои ги надминуваaт  вредностите на из-

ложеност при кои се преземаат мерки, се означуваат со 

содветни знаци  согласно прописите за знаци од облас-

та на безбедност и здравје при работа. Пристапот во оз-

начените области треба да се ограничи кога тоа тех-

нички е возможно и кога постои ризик граничните 

вредности на изложеност да бидат надминати, освен 

ако извршената проценка покажува  дека граничните 

вредности на изложеност не се надминати и дека ризи-

ците по безбедност може да се исклучат. 

(3) Вработените не треба да бидат изложени на 

електромагнетно зрачење кое ги надминува граничните 

вредности на изложеност. Во спротивно, од страна на 

работодавачот се преземаат итни мерки за намалување 

на изложеноста под граничните вредности, идентифи-

кувајќи ги причините за надминување на граничната 

вредност и соодветно приспособувајќи ги  заштитните 

и превентивните мерки за спречување на повторно над-

минување на граничната вредност на изложување.  

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-199/2  

13 јануари 2014 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 
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