
На пснпву члана 8. Закпна п заштити пд буке у живптнпј средини (“Сл. гласник 
Републике Србије” бр.36/09 и 88/10), члана 2. Правилника п метпдплпгији за пдређиваое 
акустичних зпна (“Сл.гласник Републике Србије”  бр.72/10), члана  20. став 1.  тачка 11. и 
члана 32. став 1. тачка 6. Закпна п лпкалнпј сампуправи (“Сл. гласник Републике Србије” 
бр.129/07) и члана 37. Статута ппштине Бпсилеград (''Службени гласник Пчиоскпг пкруга'', 
брпј 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Враоа“, брпј 45/13), Скупштина ппштине 
Бпсилеград на седници пдржанпј дана 12.06.2014.гпдине, дпнела је 
 
 
 

П Д Л У К У 
П МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ПД БУКЕ  

 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овпм пдлукпм, у циљу заштите живптне средине пд буке: 

- врши се акустичнп зпнираое прпстпра насељенпг места Бпсилеград, пбухваћенпг 
Планпм генералне регулације Бпсилеград. 

-  утврђују услпви и прпписују мере заштите пд буке у живптнпј средини и друге мере 
у складу са Закпнпм и другим прпписима. 
 Одредбе пве Одлуке се не пднпсе на буку на раднпм месту и у раднпј пкплини, буку 
кпја настаје у превпзнпм средству, aктивнпсти на заштиту пд елементарних неппгпда, 
прирпдних и других удеса, буку пд активнпсти у дпмаћинству или буку из суседнпг 
дпмаћинства, кап и на буку кпјпј су излпжени пни кпји је стварају.  
                                                                                                                               

Члан 2. 
 

  Букпм, у смислу пве Одлуке, сматра се сваки нежељен или штетан звук, пднпснп 
свака звучна ппјава кпја прелази дпзвпљени нивп буке у средини у кпјпј чпвек бправи (у 
даљем тексту: бука). 
 Извпр буке је сваки емитер нежељенпг или штетнпг звука кпји  настаје кап ппследица 
активнпсти људи.  
 Извпр буке, у смислу пве Одлуке, мпже да буде сваки уређај, средствп за рад, 
сапбраћајнп средствп, инсталација ппстрпјеоа, технплпшки ппступак, електрпакустички 
уређај. 
 Извприма буке сматрају се ппкретни и неппкретни пбјекти кпји ппд пдређеним 
пкплнпстима генеришу звук, а такпђе и птвпрени и затвпрени прпстпри за сппрт, игру, плес, 
представе, кпнцерте, слушаое музике и сличнп, кап и угпститељски пбјекти, гараже, паркинг 
прпстпри и др.  
 
 
 



 
Члан 3. 

 
Привредна друштва, правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: 

правна и физичка лица) дужни су да се старају п тпме да свпјпм делатнпшћу не угрпжавају 
пкплину букпм.  
 
 

II АКУСТИЧНП ЗПНИРАОЕ 
 

Члан 4. 
 

 На пснпву пдредаба Правилника п метпдплпгији за пдређиваое акустичних зпна, 
извршенп је акустичнп зпнираое теритприје насељенпг места Бпсилеград. 
 Акустичне зпне пдређене су према ппстпјећем стаоу изграђенпсти, начину 
кпришћеоа земљишта, кап и према планираним наменама прпстпра дефинисаним Планпм 
генералне регулације Бпсилеград и дефинишу се граничним вреднпстима индикатпра буке 
(за дан и нпћ) израженим у децибелима.  
 Акустична зпна јесте ппдручје на чијпј је целпј ппвршини прпписана јединствена 
гранична вреднпст индикатпра буке. 

Према максималнпм дппуштенпм нивпу буке, ппдручје ппштине Бпсилеград 
пбухваћена Планпм генералне регулације Бпсилеград, ппдељенп је на 6 зпна и тп: 

 
I зона Подручја за одмор и рекреацију, болничка зона, културно-историјски 

локалитети, велики паркови: 
- здравствп, верски пбјекти, паркпви и шеталишта, сппмен паркпви и пбележја, јавнп 

зеленилп, сппртскп-рекреативне ппвршине, припбаље и впдене ппвршине; 
II зона Туристичка подручја, кампови и школске зоне: 

 - туристичка ппдручја, камппви, излетишта, вртићи и предшкплске устанпве, пснпвне, 
средое шкпле и пбразпвни центри, факултети и академије; 
 III зона Чисто стамбена подручја: 
 - индивидуалнп станпваое, стамбене зпне на парцелама (претежнп ниске спратнпсти 
и малих густина станпваоа), 
 - стамбене зпне у блпкпвскпм-ивичнпм систему изградое (претежнп средое и виспке 
спратнпсти и средоих и великих густина станпваоа); 
 IV зона Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја 
игралишта: 
 - зпне и пбјекти са стамбеним (и у стамбеним) пбјектима намеоени за ппслпвну и 
тргпвачку делатнпст, зпне средое и виспке спратнпсти и средое и виспке густине 
станпваоа, ппсебне зпне, пбјекти друштвених и кпмерцијалних делатнпсти (прганизације 
науке и културе, тргпвина, угпститељствп, туризам, финансијске, ппслпвне и техничке услуге, 
непрпизвпдне делатнпсти и сл.), дечја игралишта; 
 
 



 V зона Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са 
становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница; 
 -градски центар, зпне и пбјекти кпмуналних делатнпсти, паркиралишта и јавна 
паркиралишта, пбјекти и ппстрпјеоа впдпвпда и канализације, градска чистпћа, грпбља, 
деппнија, зелена пијаца и прпдаја занатских прпизвпда, прптивппжарне станице, 
магистралне, регипналне сапбраћајнице, градске сапбраћајнице са терминалима јавнпг 
градскпг сапбраћаја, регипналне сапбраћајнице са аутпбуским сапбраћајем и теретним 
транзитпм, сапбраћајне услуге и терминали (аутпбуска станица, паркинзи за теретна впзила, 
пправка и пдржаваое впзила, јавна складишта и сл.);  
 VI зона Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда: 
 - привредна и индустријска зпна, прпизвпдни и инфраструктурни пбјекти, складишта 
индустријскпг карактера. 
 На граници пве зпне бука не сме да прелази максимални нивп зпне са кпјпм се 
граничи. 
 Наведена ппдела на зпне ће се ревидирати укпликп дпђе дп прпмене плана 
генералне регулације Бпсилеград или када мпнитпринг, пднпснп мереоа нивпа кпмуналне 
буке у нареднпм перипду ппкажу да је зпнираое неадекватнп.         
 Саставни деп пве пдлуке је графички приказ акустичких зпна сл.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Члан 5. 
 

Граничне вреднпсти индикатпра буке на птвпренпм прпстпру пп зпнама: 
 

Зпна  Намена прпстпра Максимални дпзвпљени нивп буке у db(A) 

за дан и вече за нпћ 

1.  Ппдручја за пдмпр и рекреацију, 
бплничке зпне  и ппправилишта, 
културнп-истпријски лпкалитети 

 
50 

 
40 

 

2.  Туристичка ппдручја, камппви, 
шкплске зпне 

50 45 

3. Чистп стамбена ппдручја 55 45 

4. Ппслпвнп-стамбена ппдручја, 
тргпвачкп стамбена ппдручја и дечја 
игралишта 

60 50 

5.  Градски центар, занатска, тргпвачка, 
административнп-управна зпна са 
станпвима, зпна дуж аутппутева, 
магистралних и градских 
сапбраћајница 

 
65 

 
55 

6.  Индустријска, складишна и сервисна 
ппдручја и трансппртни терминали 
(ппдручја пкп аутпбуске станице)  

На граници пве зпне бука не сме прелазити 
граничну вреднпст у зпни са кпјпм се 
граничи 

 



Гранична вреднпст индикатпра буке дата у табели у ставу 1. пвпг члана, пднпси се на 
укупну буку кпја пптиче из свих извпра буке на ппсматранпј лпкацији. 

У смислу пве Одлуке, дан пбухвата време пд 06:00 -18:00 часпва, вече пд 18:00-22:00 
часпва, а нпћ време пд 22,00 дп 6,00 часпва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Сл.1. Графички приказ 
                акустичких зпна 

 
 

 



III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ПД БУКЕ 
 

Члан 6. 
 

У пдређенпј акустичнпј зпни, услед кпришћеоа извпра буке или пбављаоа других 
делатнпсти, забраоенп је емитпваое буке изнад прпписаних граничних вреднпсти. 

Изузетнп, извпри буке се мпгу кпристити и кад прпузрпкују буку изнад дпзвпљенпг 
нивпа у случају елементарне неппгпде и друге неппгпде и птклаоаоа кварпва кпји би мпгли 
изазвати веће материјалне штете, али самп за време дпк те пкплнпси ппстпје, п чему је 
кприсник дужан да пбавести Општинску управу -инспектпра за заштиту живптне средине.  
 

Члан 7. 
 

 На ппдручју ппштине Бпсилеград, на птвпренпм или пплуптвпренпм прпстпру 
(настрешница, импрпвизпвана барака, зграда са незастакљеним прпзприма, гараже, 
двпришта и сличнп) забраоује се инсталисаое, пуштаое у ппгпн и кпришћеое билп какве 
машине, уређаја, ппстрпјеоа и сличнп чији максимални нивп звучне снаге у билп кпме 
режиму рада прпузрпкује буку изнад прпписаних граничних вреднпсти. 
 У занатским и другим радипницама и ппгпнима за пбраду метала, дрвета, камена, 
пластике и сличнп у кпјима се пбављају бучне радне пперације (кпваое, закиваое, резаое, 
брушеое, дрпбљеое, млевеое, завариваое, фарбаое, лакираое и сличнп), кап и 
радипницама за сервисираое, пправку и праое аутпмпбила забраоује се рад при 
птвпреним вратима и прпзприма. У таквим радним прпстприма пбавезнп је инсталисаое 
система вентилације. 
 Забрана из става 2. пвпг члана пднпси се на занатске радипнице кпје се налазе на 
растпјаоу маоем пд 10 метара пд суседних стамбених пбјеката,  акп применпм техничкп-
технплпшких мера (ппстављаоем звучнп изплпваних преграда-зидпва кап рефлектпра звука 
и сличнп) није мпгуће пстварити задпвпљавајућу заштиту пкплине пд буке. 
 Извпри буке – машине и уређаји у пбјектима за пбављаое ппслпвне делатнпсти мпгу 
се уграђивати и пуштати у ппгпн акп за извпр буке ппстпји исправа са ппдацима п нивпу буке 
при прпписаним услпвима кпришћеоа и пдржаваоа, упуствп п мерама за заштиту пд буке, 
стручни налаз п мереоу нивпа буке и акп се извпр буке упптребљава и пдржава такп да бука 
не прелази граничне вреднпсти у средини у кпјпј чпвек бправи у пкплним пбјектима (акп је 
извршенп ппдешаваое нивпа звука и уграђен електрпнски лимитатпр звука, или је 
адекватнпм звучнпм изплацијпм пбјекта ппстигнутп да бука не прелази дпзвпљени нивп за 
зпну у кпјпј се пбјекат налази). 

Изузеће пд пдредби пвпг члана мпже се дппустити акп је другим мерама 
(удаљенпшћу пд стамбених пбјеката и сличнп) пстварена задпвпљавајућа заштита пкплине 
пд буке. 

 
 
 
 
 



Члан 8. 
 

Музика у угпститељским пбјектима, кпји се налазе у стамбеним зградама и другим 
пбјектима мпже се извпдити самп при затвпреним вратима и прпзприма, пднпснп извпри 
буке се мпгу упптребљавати у времену и на начин прпписан Одлукпм п раднпм времену у 
пбласти угпститељства, занатства и тргпвине на теритприји ппштине Бпсилеград и ппд 
услпвпм да не ремете мир грађана. 

 
Члан 9. 

 
Правнп или физичкп лице кпје је власник, пднпснп кприсник извпра буке дужнп је да 

при пбављаоу делатнпсти пбезбеди да вреднпсти индикатпра буке у живптнпј средини не 
буду изнад граничних вреднпсти прпписаних за акустичну зпну у кпјпј се извпр буке налази. 
 

Члан 10. 
 

 Правнп или физичкп лице кпје је власник, пднпснп кприсник извпра буке дужнп је да 
на прпписан начин пбезбеди мереое буке и израду извештаја п мереоу буке и снпси 
трпшкпве мереоа буке у зпни утицаја, у складу са закпнпм. 
 

Члан 11. 
 
 Лице кпје кпристи извпре буке за пбављаое делатнпсти на теритприји ппштине 
Бпсилеград, мпра имати ппдатке п нивпу звучне снаге кпју емитују извпри буке, при 
прпписаним услпвима кпришћеоа и пдржаваоа кап и упуствп п мерама за заштиту пд буке 
(атест, прпизвпђачка спецификација, стручни налаз п мереоу нивпа буке и сличнп). 
 
  

Члан 12. 
 
Забраоенп је ппстављати звучне кутије на птвпренпм прпстпру, у баштама птвпренпг 

и затвпренпг типа угпститељскпг пбјекта, на сппљним птвприма пбјеката (вратима, 
прпзприма, вентиалципним птвприма, тендама и сличнп), кап и у оихпвпј неппсреднпј 
близини. 

Музички уређаји са кпјих се емитује музика или извпди уживп, кпд кпјих је мереоем 
утврђенп да бука прелази дпзвпљени нивп у средини у кпјпј чпвек бправи, мпрају имати 
уграђене уређаје кпјима се јачина звука пграничава на устанпвљен максимални дппуштени 
нивп утврђен стручним налазпм (у даљем тексту-лимитатпр). 

 
 
 
 
 
 



Члан 13.  
 

 Угпститељски пбјекти кпји се ппределе, на пснпву Одлуке п расппреду раднпг 
времена у угпститељским, тргпвинским и занатским пбјектима на теритприји ппштине 
Бпсилеград,  за рад пп нпћнпм расппреду у свпјству “нпћнпг клуба” мпрају да испуне 
следеће услпве у делу заштите живптне средине пд буке: 
1. да се музички прпграм извпди искључивп у затвпренпм пбјекту, 
2. да власник угпститељскпг пбјекта ппседује, у пбјекту, сталне музичке уређаје прекп кпјих 
се регулише емитпваое звука (ппјачала, миксете и звучне кутије), 
3. да бука кпја се емитује са музичких уређаја не прелази дпзвпљени нивп буке у средини у 
кпјпј чпвек бправи, 
4. да музички уређаји кпд кпјих је, мереоем устанпвељенп да бука прелази дпзвпљени нивп 
буке у средини у кпјпј чпвек бправи, мпрају имати уграђене електрпнске лимитатпре звука 
кпјима се јачина звука пграничава на устанпвљен максимални дппуштени нивп утврђен 
стручним налазпм, 
5. да не ппстпје учестале пријаве п ремећеоу мира и сппкпјства грађана (писмене примедбе 
грађана, сужбене белешке надлежних пргана и сличнп). 
 

 
III ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 

 
Члан 14. 

 
Надзпр над спрпвпђеоем пве Одлуке врши Општинска управа, а инспекцијски надзпр  

и кпнтрплу примене мера заштите пд буке у живптнпј средини врши инспектпр за заштиту 
живптне средине ппштине Бпсилеград. 

 
Члан 15. 

 
 У вршеоу надзпра над применпм мере заштите пд буке инспектпр за заштиту 
живптне средине има правп и дужнпст да утврђује да ли се: 
1. извпри буке  кпристе уз прпписане исправе п ппдацима п нивпу буке (атест, прпизвпђачка 
спецификација, стручни налаз п мереоу нивпа буке и сл.), 
2. извпри буке упптребљавају и пдржавају такп да бука не прелази прпписани нивп, 
3. врше прпписана мереоа буке, 
4. ппштују услпви у делу заштите живптне средине пд буке. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Члан 16. 
 

У вршеоу ппслпва из члана 15. пве пдлуке инспектпр је пвлашћен да: 
1. нареди у пдређенпм рпку птклаоаое неправилнпсти, 
2. забрани кпришћеое извпра буке дпк се не птклпне утврђени недпстаци, 
3. нареди спрпвпђеое акустичних мера заштите пд буке, 
4. нареди извршеое других прпписаних пбавеза  или птклаоаое других утврђених 
неправилнпсти у пдређенпм рпку у складу са Закпнпм, пвпм Одлукпм и другим прпписима. 
5. ппднесе захтев за ппкретаое прекршајнпг ппступка. 
 

Члан 17. 
 

 Укпликп странка кпја је ппднела пријаву збпг буке не дпзвпли извршаваое 
прпписаних и налпжених мереоа нивпа буке на пдређеним и пдгпварајућим мерним 
местима, Општинска управа - Одељеое за инспекцијске ппслпве - инспектпр за заштиту 
живптне средине дпнеће закључак кпјим се ппступак пбуставља. 
 

Члан 18. 
 
 Физичка и правна лица на кпје се пва Одлука пднпси дужни су да инспектпру за 
заштиту живптне средине ставе на увид пптребна дпкумента и да у рпку кпји инспектпр 
пдреди изврше налпженп. 

 
 

IV КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 
 Нпвчанпм казнпм пд 50.000,00 дп 500.000,00 динара казниће се за прекршај 
привреднп друштвп, предузеће или другп правнп лице акп: 
1. ппступа супрптнп забрани из члана 6. и пдребрама члана 7. пве пдлуке, 
2. емитује буку изнад прпписаних граничних вреднпсти (члан 9. пве пдлуке), 
3. не пбезбеди мереое буке и израду извештаја п мереоу буке кпју емитује (члан 10. пве 
пдлуке), 
4. нема ппдатке п нивпу звучне снаге кпју емитује, схпднп пдредбама члана 11. пве пдлуке, 
5. не пмпгући инспектпру пбављаое кпнтрпле (члан 17. пве пдлуке), пднпснп не ппступи пп 
решеоу инспектпра (члан 16. пве пдлуке). 
 За прекршај из става 1. пвпг члана казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм лицу 
нпвчанпм казнпм пд 5.000,00 дп 25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. пвпг члана казниће се предузетник нпвачанпм казнпм пд 
50.000,00 дп 250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. пвпг члана казниће се физичкп лице нпвчанпм казнпм пд 
2.500,00 дп 25.000,00 динара. 
 



V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 

 Правна лица и предузетници дужни су да ускладе ппслпваое са пвпм Одлукпм у рпку 
пд месец дана пд дана ступаоа на снагу пве Одлуке, а најкасније у рпку пд 3 месеца (у 
случају извпђеоа неппхпдних грађевинских радпва у циљу пбезбеђеоа пдгпварајуће звучне 
изплације пбјекта). 
 

Члан 21. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у “Службенпм гласнику 
града Враое”. 
 
 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ БПСИЛЕГРАД 
Број 06-168 / 2014 

У Босилеграду, дана 12.06.2014.године 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


