
 
На основу члана 20. став 1. тачка 11. и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 8. Закона о заштити од 
буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/2008 и 88/2010) и  члана 
37. Статута општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског округа'', број 16/08 и 
20/09),   Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној дана 11.12.2013. 
године, донела је 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 

О ПРИСТУПАЊУ АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком приступа се акустичком зонирању територије општине 
Босилеград, у складу са законом и другим прописима којима се уређује област 
заштите од буке. 

 

Члан 2. 

 Акустичко зонирање врши се на основу Програма. 
 Програм акустичког зонирања територије општине Босилеград доноси 
Општинско веће општине Босилеград, на предлог Комисије, у складу са одредбама 
ове одлуке. 
 На основу Програма из става 2. овог члана, посебном одлуком Скупштине 
града утврдиће се мере заштите од буке, у складу са законом. 
 

Члан 3. 

 Предлог Програма утврдиће Комисија, у саставу: 
 Председник : 
 Микица Василев, сам.стр.сарадник послови заштите животне средине 
 
 Чланови: 

1. Живко Стоилков, сам.стр.сарадник за урбанизам 
2. Мирослав Веселинов, члан Општинског већа 
3. Владимир Митов, општински инспектор за заштиту животне средине  
4. Ананија Ангелов, општински комунални инспектор. 

 
Члан 4. 

 Задатак Комисије је да најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке утврди предлог Програма акустичког зонирања територије општине 
Босилеград и исти достави Општинском већу, на усвајање. 
 Утврђивање предлога Програма из става 1. овог члана врши се на основу 
Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник 
РС“, број 72/2010). 
 Предлог одлуке о мерама заштите од буке утврдиће се у року од 30 дана од 
дана усвајања Програма из става 1. овог члана. 
 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Врања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-430/2013 

У Босилеграду, дана 11.12.2013.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                   Саша Миланов



 


