
 
Предлог   

 

На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 83/14 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018), чл. 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 5/18-пречишћен текст), члана 8. Закона о заштити од буке у животној 

средини („Службени гласник РС”, бр. и 88/10), Правилника о методологији за одређивање акустичких 

зона („Службени гласник РС”, бр.72/10), Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму 

извештаја о мерењу буке („Службени гласник РС“, бр. 72/2010), Правилника о условима које мора да 

испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за 

добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС“, бр. 72/2010), Уредбе о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке 

у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 75/2010), 

 

 Скупштина општине Велико Градиште, на ___ седници одржаној дана _______.2018. године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ И МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком, у циљу што потпуније заштите животне средине од буке, врши се акустичко 

зонирање општине Велико Градиште, утврђују услови и прописују мере заштите од буке и друге мере у 

складу са законом и другим прописима. 

 Одредбе ове одлуке се не односе на заштиту од буке на радном месту, која је регулисана посебним 

прописима и не односи се на заштиту од буке од активности у домаћинству или буку из суседног 

домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.  

  

Члан 2. 

 

 Буком се, у смислу ове одлуке, сматра сваки нежељени звук. 

 Специфична бука неког извора јесте бука коју тај извор ствара на датом месту и представља удео 

датог извора у укупној буци која влада на том месту у датом тренутку. Одређивање нивоа специфичне 

буке врши се према стандарду СРПС ИСО 1996-1 и СРПС ИСО 1996-2. 

 Сва привредна друштва, правна лица и предузетници, тј. физичка лица (у даљем тексту: правна и 

физичка лица) који обављају привредне делатности и емитују буку дужна су да се старају о томе да својом 

делатношћу односно понашањем не угрожавају околину буком. 

 

            Члан 3. 

  

 Извор буке је сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица активности 

људи. 

 Изворима буке у смислу ове одлуке сматрају се: 

-моторна возила, уређаји, средства за рад, инсталације постројења, технолошки поступци, 

електроакустички уређаји, људска активност чије коришћење у стамбеним, пословним и другим 

објектима у затвореном или отвореном простору доводи до стварања звука односно проузроковање буке у 

средини у којој се човек налази; 

-покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и 

отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и слично, као и 

угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др.   

 

  

II   АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 4. 

 На основу одредаба Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Службени 

гласник РС“, бр.72/10) и планских докумената извршено је акустичко зонирање и то: подручја града на 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


основу Плана генералне регулације насеља Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 15/2014), на подручју туристичког насеља Бели Багрем на основу Плана детаљне 

регулације туристичког насеља Бели Багрем („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 5/2016) 

, а у сеоским насељеним местима Просторним планом општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 2/2011). 

Према максимално допуштеном нивоу буке, подручје општине Велико Градиште подељено је на 6 

зона и то: 

 

I зона подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски 

локалитети, велики паркови: 

Дом здравља и парковске површине. 

 

II зона турустичка подручја, кампови и школске зоне: 

Школе, вртићи, викенд насеља око Сребрног језера (викенд насеље Калиновац, Калиновчић, Рударево, 

викенд насеље у Острову и викенд насеље у Раму, туристичко насеље Бели Багрем са изузтетком 

простора уз шетну стазу (први ред парцела) који се налазе у оквиру зоне IV. 

 

III Чисто стамбена подручја 

Зона 5 у оквиру Плана генералне регулације насеља Велико Градиште, изузимајући простор изложен 

директној буци - делови приградских, периферијских и сеоских насеља изложени директној буци 

саобраћаја, у дубини до 20м са обе стране локалних саобраћајница. 

 

IV Пословно-стамбена подручја 

Зоне високих густина становања; класичне зоне; зоне средњих густина становања; индивидуално 

становање; рурално становање; простор уз шетну стазу у оквиру туристичког насеља Бели Багрем од к.п. 

бр. 4598 К.О. Велико Градиште (насип између Дунава и Сребрног језера) до к.п. бр. 2374/1 К.О. Велико 

Градиште (камп). 

 

V Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж 

саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница 

Зона центра градског насеља - улица Кнеза Лазара са тргом Младена Милорадовића; центри сеоских 

насеља; зона специјализованих центара-пословно спортски центри; комунални и инфраструктурни 

системи; гробља; депоније; Зелене пијаце и пијаца - продаја занатаских производа и мешовите робе; 

аутобуско и такси стајалиште; комунални објекти; инфраструктурни објекти; као и простор улица 

изложен директно буци са државног пута II реда. 

 

VI зона индустријска, складишна и сервисна подручја  

Индустријска зона према Плану генералне регулације насеља Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 15/2014). 

На граници ове зоне бука не сме да прелази максимални ниво зоне са којом се граничи.  

 

Члан 5. 

 

Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама: 

Зона Намена простора 

Максимални дозвољени 

ниво буке у dB (А) 

за дан и вече 

(од 6,00 до 

22,00 часова) 

за ноћ 

(од 22,00 до 

6,00 часова) 

1. 

Подручја за одмор и рекреацију,болничке зоне и 

одмаралишта,културно-историјски локалитети,велики 

паркови 

50 40 

2. Туристичка подручја,кампови и школске зоне 50 40 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 

4. 
Пословно - стамбена подручја, трговачко - стамбена подручја 

и дечија игралишта 
60 50 

5. 

Градски центар, занатска, трговачка, административно-

управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, 

магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6. 
Индустријска складишта и сервисна подручја и транспортни 

терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не 

сме да прелази максимални 

ниво зоне са којом се граничи 



У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора буке или обављања других делатности, 

забрањено је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности. 

  

      

III   МЕРЕ ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

 

Члан 6. 

 

 На подручју општине Велико Градиште, на отвореном или полуотвореном простору (над-

стрешница, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима и сл.), забрањује се инсталисање и 

пуштање у погон било какве машине, уређаја, постројења и сл., чији максимални ниво специфичне буке u 

било ком режиму рада прелази прописане граничне вредности. 

 На подручју општине Велико Градиште, у занатским и другим радионицама и погонима за обраду 

метала, дрвета, камена, пластике и сл., у којима се обављају бучне радне операције: ковање, закивање, 

резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање и сл., забрањује се рад при отвореним 

вратима или прозорима. У таквим радионицама обавезно је инсталисање система вентилације. 

 Изузеће од одредби овог члана може се допустити ако је другим мерама (удаљеношћу од 

стамбених објеката и сл.) остварена задовољавајућа заштита околине од буке.  

 

Члан 7. 

 

 Извори буке могу се користити ако имају исправе о подацима и измереном нивоу буке dB (А) при 

прописаним условима коришћења и одржавања у одређеним зонама. 

 Музика у угоститељским објектима - угоститељски објекти који се налазе у стамбеним зградама и 

другим објектима може се изводити само при затвореним вратима и прозорима, односно извори буке се 

могу употребљавати у времену и на начин прописан Одлуком о радном времену угоститељских објеката 

на територији општине Велико Градиште. 

 Правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке сходно зони и 

намени простора дефинисане чланом 5. ове Одлуке дужно је да на прописан начин обезбеди мерење буке 

и израду извештаја о мерењу буке и да сноси трошкове мерења буке. 

 

Члан 8. 

 

 На јавним просторима могу се организовати јавни скупови, јавне манифестације и народне 

светковине у току којих је могуће емитовати музику посредством електроакустичких уређаја. 

 У току трајања јавних скупова, манифестација и народних светковина не примењују се 

максималне граничне вредности индикатора буке на отвореном прописане за одређену зону. 

 Организатор јавних скупова, манифестација, народних светковина и  других активности је дужан 

да у складу са овом Одлуком поднесе захтев надлежном органу за заштиту животне средине општине 

Велико Градиште најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупа. 

 Орган надлежан за заштиту животне средине може прописати и посебне мере и услове заштите од 

буке. 

 Организатор јавних скупова, манифестација, народних светковина и  других активности је дужан 

да у потпуности спроводи мере и услове прописане од стране органа за заштиту животне средине. 

 

IV МЕРЕЊЕ БУКЕ 

Члан 9. 

 

           Мерење нивоа буке врши овлашћена и акредитована стручна организација, у складу са одредбама 

Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и документацији 

која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС“, бр.72/10), која 

уједно прописује услове и план мерења буке. 

 

Члан 10. 

 

            Мерење буке у зонама из члана 4. Ове одлуке вршиће се према указаној потреби на основу процене 

Одељења за инспекцијске послове. 

 У одређеној акустичкој зони, услед коришћења извора буке или обављања других делатности, 

забрањено је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности. 

 

 

Члан 11. 



 

 Уколико правно или физичко лице сматра да је изложено прекомерној буци од стране другог 

правног или физичког лица, и достави писмену пријаву Одељењу за инспекцијске послове, које је дужно 

да изврши увиђај и о томе сачини записник. На основу увида на лицу места Одељење за инспекцијске 

послове налаже мерење буке. 

            Правно или физичко лице које је ималац-корисник извора буке дужно је да Извештај о мерењу 

буке достави инспектору у року од 30 дана од дана пријема налога о мерењу. 

 

Члан 12. 

 

 Трошкови мерења буке из члана 11. ове одлуке сноси ималац извора, уколико она прелази ниво 

прописан овом одлуком. 

 Уколико је ниво у дозвољеним границама, трошкови мерења буке падају на терет странке која је 

пријавила буку. 

 Када се мерење буке врши по службеној дужности, а измерени ниво буке не прелази ниво 

прописан овом одлуком, трошкови мерења падају на терет буџета Општине.  

   

V  НАДЗОР 

Члан 13. 

  

 Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 

општине Велико Градиште. 

 

VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

 

 Новчаном казном од 250.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће и 

друго правно лице, ако: 

1.  поступа супротно члану 6.; 

2.  поступа супротно члану 7; 

3. одржава јавни скуп и активност без или супротно одређеним мерама заштите од буке, сходно 

одредбама члана 8. став 3., 4. и 5.; 

4.  емитује буку изнад прописаних граничних вредности (члан 10.); 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном од 25.000,00 

динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 100.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 20.000,00 динара. 

  

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

 У поступку процене утицаја пројеката на животну средину предвиђају се могући непосредни и 

посредни штетни ефекти буке на животну средину,у складу са законом. 

 

Члан 16. 

 

 Субјекти заштите животне средине од буке одговорни су за сваку активност или непредузимање 

мера којима се проузрокује изложеност буци изнад граничних вредности. 

 Правна и физичка лица која обављањем својих делатности утичу или могу утицати на изложеност 

буци дужна су да обезбеде: учешће у трошковима заштите од буке у животној средини у оквиру 

инвестиционих, текућих и производних трошкова, праћење утицаја своје делатности на буку, спровођење 

одговарајућих мера заштите од буке, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине. 

 

Члан 17. 

 

 Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом одлуком у року од месец 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке, а најкасније у року од 3 месеца у случају извођења неопходних 

грађевинских радова у циљу обезбеђења одговарајуће звучне изолације објекта. 

 За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о заштити од буке у 

животној средини („Службени гласник РС“, број 88/10). 

 



Члан 18. 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о акустичком зонирању и мерама заштите од буке у   животној 

средини општине Велико Градиште садржан је у члану 23. ставом другим Закона о заштити од буке у 

животној средини („Службени гласник РС“, бр. 88/2010), којим се прописује да Република Србија, 

аутономна покрaјина односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене 

законом, обезбеђују процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини у складу са овим 

законом.  

  Акустичко зонирање простора општине Велико Градиште извршено је на основу Правилника о 

методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник РС“, бр. 72/10) и планских докумената, 

Плана генералне регулације насеља Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, 

бр. 15/2014), Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем („Службени гласник општине 

Велико Градиште“, бр. 5/2016) и Просторног плана општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине Велико Градиште“, бр. 2/2011).   

  На основу члана 17. став 3. Закона о заштити од буке у животној средини одређене су акустичке 

зоне на територији општине Велико Градиште, у складу са постојећом и планираном наменом подручја, 

граничним вредностима нивоа буке процењене у складу са изворима буке који се налазе или се могу 

налазити у одређеној зони и њеној непосредној близини и спровођење мера заштите и примене граничних 

вредности буке. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама дефинисане су на 

основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 75/2010).  

  С обзиром да је подручје општине Велико Градиште туристичког карактера, приликом одржавања 

бројних манифестација на отвореном и затвореном простору овом Одлуком се уређују мере забране и 

ограничења буке и води рачуна о интересима и потребама грађана који раде и живе на местима на којима 

су повишени нивои буке.   

 Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2010) и  Правилником о условима које мора да испуњава стручна организација за 

мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2010), прописују се методе мерења буке, садржина и обим извештаја о 

мерењу буке као и услови које мора да испуњава стручна организација за мерење буке као и 

документација која се подноси за добијање овлашћења за мерење буке у животној средини.   

   Надзор над спровођењем мера заштите од буке врши Одељење за инспекцијске послове општине 

Велико Градиште.  

 Планирана средства из финансија: Раздео 6 Општинска управа, програм 15 опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе, економска 

класификација 424 специјализоване услуге.  

 

        

 

                                                                                                          Предлагач: Општинско веће 




