
Правилник о изменама и допунaма Правилника о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском 

пољу 

Члан 1. 

У Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
електромагнетском пољу („Службени гласник РС”, број 111/15), у члану 3. 
став 1. тачка 2) подтачка (1) после речи: „електромагнетског поља” додају 
се речи: „у ткиво”. 

Члан 2. 

У члану 4. став 4. речи: „став 9.” замењују се речима: „ст. од 10. до 13.” 

Став 6. брише се. 

У досадашњем ставу 7. који постаје став 6. после речи: „члана 6.” додају се 
речи: „став 2.”, а речи: „ст. 1, 4. и 5.” замењују се речима: „ст. од 1. до 5.” 

У досадашњем ставу 8. који постаје став 7. у тачки 1) подтачка (3) речи: 
„тачка 5)” замењују се речима: „тачка 6)”, a у тачки 2) број подтачке од 4. 
до 7. замењује се бројем подтачке од 1. до 4.” 

У досадашњем ставу 9. који постаје став 8. тачкa 2) подтачка (1) мења се и 
гласи: 

„(1) граничне вредности изложености праћене сензорским ефектима су 
прекорачене само привремено,”. 

Досадашњи ст. од 7. до 10. постају ст. од 6. до 9. 

Члан 3. 

У члану 5. став. 10. речи: „чланом 6.” замењују се речима: „чл. 6. и 7.” 

Члан 4. 

У члану 6. став 2. речи: „чланом 4. ст. 1, 2. и 3.” замењују се речима: 
„чланом 5. ст. од 1. до 5.” 

У ст. 10. и 14. речи: „ст. 7. и 8.” замењују се речима: „ст. од 5. до 8.” 

У ставу 12. после речи: „ефектима, утврди” додају се речи: „и евидентира”. 

Члан 5. 

У Прилогу 3. ТЕРМИЧКИ ЕФЕКТИ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИЗЛОЖЕНОСТИ И 
АКЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ У ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ РАСПОНУ ОД 100 kHz ДО 300 
GHz, Табела Б1 у колони Акциона вредност (ALs(S)) за густину снаге речи: 
„[Vm–1] (RMS)” замењују се речима: „[Wm–2]”. 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


