
ПРЕДЛОГ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 8. Закона  о заштити  од  буке  у животној  средини (Службени
гласник РС“, бр.  36/2009 и 88/2010),  члана 40.  Статута  општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 2/19), Правилника  о методологији за  одређивање  акустичних  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)  и  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)  на  предлог  општинског  Већа,  Скупштина
општине Велико Градиште на ___седници одржаној дана ______2019. године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АКУСТИЧНОМ ЗОНИРАЊУ И МЕРАМА 
ЗАШТИТЕ ОД  БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1.

У Одлуци  о  акустичном зонирању и  мерама  за  заштиту од  буке  у  животној  средини  општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 16/2018) мења се у оквиру Поглавља III
„Мере забране и ограничења буке у животној средини“ члан 7. став 2, тако да сада гласи:

"Музика која допире из угоститељских објеката може се изводити тако да максимална вредност
буке не прелази граничну вредност за зону у којој се објекат налази."

Члан 2.

Остали делови Одлуке остају неизмењени.

Члан 3.

Ова  Одлука  о  измени  одлуке  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном
гласнику општине Велико Градиште".

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке је члан 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члан 8. Закона  о заштити  од  буке  у
животној  средини (Службени  гласник РС“,  бр.  36/2009 и 88/2010),  члан 40.  Статута  општине Велико
Градиште  („Службени  гласник  општине  Велико  Градиште“,  број  2/19),  Правилник   о  методологији  за
одређивање  акустичних  зона („Службени  гласник РС“, бр. 72/10), Правилник  о методама  мерења буке,
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени  гласник РС“, бр. 72/2010), Правилник  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)  и  Уредба  о
индикаторима буке,  граничним вредностима,  методама за  оцењивање индикатора буке,  узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини („Службени  гласник  РС“, бр. 75/2010).

Члан 7,  став 2,  Поглавље III  „Мере забране и ограничења буке  у животној  средини“ гласио је:
"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.", а сада гласи: 

"Музика која допире из угоститељских објеката може се изводити тако да максимална вредност
буке не прелази граничну вредност за зону у којој се објекат налази."

Одлуком  је  било  дефинисано  да  се  музика  може  изводити  само  при  затвореним  вратима  и
прозорима угоститељских објеката, анализирано је, и утврђено,  да постоји потреба да се наведени став



измени, обзиром да није могуће испоштовати наведену одредбу да се музика емитује само при затвореним
прозорима и вратима, што је нарочито случај у летњем периоду.

 На основу претходно наведеног, непотребно је оставити став да се музика може изводити само при
затвореним прозорима и вратима.  Такође овом изменом ниво буке  би остао у граничним вредностима
прописаним Одлуком, односно, реалан интензитет буке би био и нижи, обзиром да не би било ограничено
да се музика емитује  само у затвореном простору при затвореним прозорима и вратима,  те не би било
баријера које би снижавале интензитет буке,  а самим тим и интензитет буке коју емитује извор би био
нижи, како бука не би прелазила граничну вредност.

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће


