
ОДЛУКА О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

("Сл. лист града Суботице", бр. 48/2020) 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом Одлуком о мерама за заштиту од буке (у даљем тексту: Одлука), у циљу заштите 
животне средине од буке, врши се акустичко зонирање територије града Суботице, утврђују 
услови и прописују мере заштите од буке у животној средини и друге мере у складу са 
Законом. 

Члан 2 

Бука у животној средини јесте нежељен или штетан звук (у даљем тексту: бука). 

Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица 
активности људи. То може да буде сваки уређај, средство за рад, саобраћајно средство, 
инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај. 

Изворима звука сматрају се 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 сл., као и угоститељски објекти, гараже, паркинг 
простори и др. 

Члан 3 

Одредбе ове Одлуке не односе се на буку која настаје на радном месту и у радној околини, 
буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским 
полигонима и активности на заштити од елементарних непогода, природних и других удеса, 
буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су 
изложени они који је стварају. 

Члан 4 

Привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: 
правна и физичка лица) дужни су да се старају да својом делатношћу не угрожавају околину 
буком. 

II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ 

Члан 5 

Акустичка зона јесте подручје на чијој су целој површини прописане јединствене граничне 
вредности индикатора буке (за дан, вече и ноћ) изражене у децибелима дБ(А). 



Акустичко зонирање и одређивање акустичких зона на територији града Суботица врши се 
на основу Правилника о методологији за одређивање акустичких зона ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2010) према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта и 
резултатима систематских мерења буке на територији града Суботице, као и према 
планираним наменама простора дефинисаним урбанистичким плановима (генерални 
урбанистички план, план генералне регулације, план детаљне регулације) на територији 
Града Суботице, подручја насељених места разврставају се у следеће зоне: 

Зона Намена простора 

Гранична вредност индикатора 
буке (максимални дозвољен ниво 

буке) у дБ(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 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, 
велики паркови 

50 40 

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 

4. Пословно-стамбена подручја, трговачко-
стамбена подручја и дечја игралишта 

60 50 

5. Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са становима, 
зона дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница 

65 55 

6. Индустријска, складишна и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме 
прелазити граничну вредност у 
зони са којом се граничи 

Гранична вредност индикатора буке дата у табели у ставу 2. овог члана се односи на 
укупну буку која потиче из свих извора буке на посматраној локацији. 

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

Члан 6 

Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да при 
обављању делатности обезбеди да вредности индикатора буке у животној средини не буду 
изнад граничних вредности прописаних за акустичку зону у којој се извор буке налази. 

При пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката саобраћајне инфраструктуре, 
индустријских објеката, стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката инвеститор 
је дужан да спроведе мере звучне заштите у складу са законом и другим прописима. 

Члан 7 



Извори буке - машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу се 
уграђивати и пуштати у погон ако за извор буке постоји исправа са подацима о нивоу буке 
при прописаним условима коришћења и одржавања, упутство о мерама за заштиту од буке 
или извештај о мерењу нивоа буке и ако се извор буке употребљава и одржава тако да 
ниво буке у зони утицаја не прелази дозвољене вредности. 

Извори буке - машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу се 
уграђивати и пуштати ако је одговарајућим техничким мерама извршено ограничење јачине 
звука посматраних извора буке или је адекватном звучном изолацијом објекта у коме се 
налазе постигнуто да бука у зони утицаја не прелази дозвољене вредности. 

Члан 8 

Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у 
случају елементарне непогоде и друге непогоде, отклањања кварова који би могли 
изазвати веће материјалне штете, извођења дела грађевинских и других радова који се не 
могу извести на другачији начин, али само за време док те околности постоје, односно до 
завршетка радова. 

Члан 9 

У циљу заштите животне средине од буке пореклом од саобраћаја, орган који врши надзор 
над применом ове Одлуке може прописати мере заштите у које, између осталог спадају: 
ограничење брзине кретања возила, забрана саобраћаја за поједине категорије и њихово 
усмеравање на правце мање осетљиве на буку, боља регулација саобраћаја, повољнији 
избор јавног градског превоза, побољшање површине коловозног застора, контрола нивоа 
буке возила, нова техничка решења решетки и шахт поклопаца на коловозу, гашење 
звучних сигнала на семафорима током ноћи, постављање земљаних озелењених насипа 
поред саобраћајница, хортикултурно уређење појаса дуж путне саобраћајнице, правилно 
планирање намене простора у појасу око саобраћајница, укључивање мера заштите од 
буке у фази пројектовања грађевинских објеката, постављање интерних објеката 
(магацина, гаража и сл.) којима бука не смета између извора и примаоца буке. 

Члан 10 

На подручју града Суботице, на отвореном или полуотвореном простору (надстрешница, 
импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима, гараже, дворишта и слично) 
забрањује се инсталисање, пуштање у погон и коришћење било какве машине, уређаја, 
постројења и слично, чији меродавни (декларисани) ниво звука у зони утицаја у било ком 
режиму рада проузрокује буку изнад прописаних граничних вредности. 

Приликом обављања бучних радних операција (ковање, закивање, резање, брушење, 
дробљење, млевење, заваривање, фарбање, лакирање и слично), у занатским и другим 
радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, камена, пластике и слично, као и 
радионицама за сервисирање, прање и оправку аутомобила, забрањује се рад при 
отвореним вратима и прозорима. 

Забрана из става 2. овог члана односи се на занатске радионице и погоне чија бука може 
угрозити животну средину, односно, ако у окружењу могу бити прекорачене граничне 



вредности индикатора буке и ако применом техничко-технолошких мера (постављањем 
звучно изолационих преграда - зидова као рефлектора и/или апсорбера звука и сл.) није 
могуће остварити задовољавајућу заштиту околине од буке. 

Члан 11 

У циљу заштите животне средине од буке угоститељски објекти морају да испуне следеће 
услове: 

1. да се емитовање музике изводи искључиво при затвореним вратима и прозорима; 

2. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољене нивое буке; 

3. да музички уређаји код којих је ванредним мерењем установљено да бука може прећи 
дозвољене нивое буке морају имати уграђене и подешене уређаје за ограничавање јачине 
звука (лимитаторе) на утврђени максимално допуштени ниво буке утврђен извештајем о 
мерењу буке; 

4. да су уређаји за ограничавање јачине звука (лимитатори) укључени и повезани са 
музичким уређајем; 

5. да су спроведене наложене мере звучне заштите у складу са Законом и другим 
прописима. 

Члан 12 

У циљу заштите животне средине од буке приликом организовања манифестација на 
јавним површинама или извођења програма који подразумевају емитовање музике, 
односно других активности које могу проузроковати буку изнад прописаних граничних 
вредности, организатор је дужан да предузме мере заштите од буке, и то: правилно 
усмеравање звучника, постављање застора на страни бине према најближим стамбеним 
објектима, ограничавање времена трајања програма, адекватно обавештавање јавности о 
предстојећим дешавањима са изношењем планираних и предузетих мера за заштиту 
становништва од буке, као и друге мере у складу са Законом и другим прописима. 

Орган задужен за издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина у складу 
са одлуком којом се регулише комунални ред, организаторима јавних скупова, концерата, 
забавних и спортских приредби и других активности на отвореном простору, за које се 
прибавља одобрење за привремено заузимање јавних површина, ограничиће време 
трајања програма и прописати мере у складу са одредбама из става 1 овог члана. 

Члан 13 

Власници угоститељских и других сличних објеката, дужни су да писмено обавесте Службу 
за инспекцијско надзорне послове Градске управе Града Суботице о извођењу музичког 
програма у затвореном простору и летњим баштама угоститељског објекта, најкасније 3 
дана пре дана извођења музичког програма. 



Члан 14 

Угоститељски објекти који се определе за рад по ноћном распореду у својству "ноћног 
клуба" морају да испуне следеће услове у делу заштите животне средине од буке: 

1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном објекту; 

2. да власник угоститељског објекта поседује у објекту сталне музичке уређаје преко којих 
се регулише емитовање звука (појачала, миксете и звучне кутије); 

3. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољени ниво буке у животној 
средине у зони утицаја. 

IV МЕРЕЊЕ БУКЕ 

Члан 15 

Мерење буке и израду извештаја о мерењу буке обавља организација која је овлашћена 
од министарства надлежног за заштиту животне средине. 

Члан 16 

Правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке дужно је да 
обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке, односно сноси трошкове 
мерења буке у зони утицаја, у складу са Законом. 

Редовно мерење буке врши се у складу са прописима који уређују ову област. 

Члан 17 

Ванредно мерење буке налаже инспектор заштите животне када постоји основана сумња 
да ниво буке прелази граничне вредности индикатора буке из члана 5. ове Одлуке, на 
основу писменог захтева странке или по службеној дужности, на основу процене о потреби 
за мерењем. 

Уколико извештај о мерењу покаже да ниво буке прелази граничне вредности индикатора 
буке из члана 5. ове Одлуке, трошкове мерења и израде извештаја сноси власник или 
корисник извора буке. 

Уколико извештај о мерењу покаже да ниво буке не прелази граничне вредности 
индикатора буке из члана 5. ове Одлуке, трошкове мерења сноси странка на основу чијег 
је писменог захтева наложено мерење, односно, падају на терет буџета у случају када је 
мерење наложио инспектор по службеној дужности. 

V НАДЗОР 

Члан 18 



Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши секретаријат Градске управе надлежан 
за послове заштите животне средине. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врше инспектор за заштиту 
животне средине и комунална милиција у складу са Законом и овом Одлуком. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине, односно 
комунални милицајац је овлашћен да у складу са Законом и овом Одлуком нареди 
извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да 
предузме и друге мере за које је законом овлашћен. 

Инспектор за заштиту животне средине, односно комунални милицајац овлашћен је да изда 
прекршајни налог када је за прекршај предвиђена новчана казна у фиксном износу, односно 
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, сходно одредбама ове Одлуке. 

Члан 19 

У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, инспектор за заштиту животне 
средине има право и дужност да утврђује: 

1. да ли се извори буке користе уз прописане исправе о подацима о нивоу буке (атест, 
произвођачка спецификација, извештај о мерењу нивоа буке и сл.), 

2. да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописани 
ниво, 

3. да ли се врше прописана мерења буке, 

4. да ли се поштују услови у делу заштите животне средине од буке, 

5. да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке врши у складу са 
решењем условима надлежног органа којим су утврђене мере заштите од буке, 

6. да ли су нивои буке у акустичкој зони изнад прописане граничне вредности, 

7. да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно друге 
прописане мере, у складу са Законом. 

Члан 20 

У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, комунални милицајац има право 
и дужност да утврђује: 

1. да ли се музика у угоститељском објекту емитује, односно да ли се у занатским и 
другим објектима рад изводи при затвореним вратима и прозорима, 

2. да ли је приликом организовања манифестација на јавним површинама или извођења 
других садржаја који подразумевају емитовање музике организатор прибавио услове 



надлежне градске управе, а уколико је исте прибавио да ли поступа у складу са 
наложеним мерама заштите од буке, 

3. да ли су уграђени уређаји за ограничавање јачине звука (лимитатори) прикључени на 
музички уређај и да ли су у функцији. 

Члан 21 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да: 

1. нареди, у одређеном року, отклањање неправилности, 

2. забрани коришћење извора буке док се не отклоне утврђени недостаци, 

3. забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних средстава, опреме 
и уређаја који нису у складу са техничким прописима, 

4. забрани или ограничи на одређено време коришћење извора буке или вршење 
делатности и других активности које представљају извор буке на одређеном подручју, 
односно у одређеној акустичкој зони изнад прописаних граничних вредности, 

5. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке, 

6. нареди извршење других прописаних обавеза или отклањање других утврђених 
неправилности у одређеном року у складу са Законом, овом Одлуком и другим 
прописима, 

7. забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите од 
буке. 

У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено, у складу са Законом, 
одузети предмете, опрему или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали 
вршењем недозвољене радње, односно којима су извршене недозвољене радње. 

Члан 22 

Правна и физичка лица на које се ова Одлука односи дужна су да инспектору за заштиту 
животне средине, односно комуналном милицајцу омогуће вршење надзора, ставе на 
увид потребна документа и омогуће вршење мерења буке. 

Уколико странка која је поднела пријаву због буке не дозволи да се изврши мерење нивоа 
буке на одређеним и одговарајућим мерним местима инспектор за заштиту животне 
средине донеће закључак којим се поступак по пријави обуставља. 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23 



Новчаном казном од 80.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, 
предузеће или друго правно лице ако: 

1. емитује буку изнад нивоа прописаних граничних вредности за одређену акустичку зону 
(чл. 5), 

2. инсталира, пусти у погон или користи било какву машину, уређај, постројење и слично 
чији меродавни (декларисани) ниво звука у зони утицаја у било ком режиму рада 
проузрокује буку изнад прописаних граничних вредности за одређену акустичку зону (члан 
10. ст. 1.), 

3. бука која се емитује са музичких уређаја у угоститељском објекту прелази дозвољене 
нивое буке (члан 11. ст. 1. тач. 2.), 

4. музички уређаји код којих је мерењем установљено да бука може прећи дозвољене 
нивое буке у средини у којој човек борави, немају уграђене и подешене уређаје за 
ограничавање јачине звука (лимитаторе) (члан 11. ст. 1. тач. 3.), 

5. у угоститељском објекту нису спроведене мере звучне заштите у складу са Законом и 
другим прописима (члан 11. ст. 1. тач. 5.), 

6. се приликом организовања манифестација на јавним површинама које подразумевају 
емитовање музике не придржава прописаних мера заштите од буке или временског 
ограничења трајања програма (чл. 12. ст. 2.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву, 
предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 10.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000 
динара. 

Члан 24 

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, 
предузеће или друго правно лице ако: 

1. у радионицама и погонима у којима се обављају бучне радне операције ради при 
отвореним вратима и прозорима (члан 10. ст. 2.), 

2. у угоститељском објекту емитује музику при отвореним вратима и прозорима (члан 11. 
ст. 1. тач. 1.), 

3. у угоститељском објекту уређај за ограничавање јачине звука (лимитатор) није повезан 
са музичким уређајем (члан 11. ст. 1. тач. 4.), 

4. не обавесте писмено Службу за инспекцијско надзорне послове Градске управе Града 
Суботице о извођењу музичког програма у затвореном простору и летњим баштама 
угоститељског објекта, најкасније 3 дана пре дана извођења музичког програма (члан 13.), 



5. инспектору за заштиту животне средине, односно комуналном милицајцу не омогући 
вршење надзора, не стави на увид потребна документа или не омогући вршење мерења 
буке (члан 21. ст. 1.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву, 
предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 5.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 
динара. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 
Суботице". 

Даном ступања на снагу престаје да важи Одлука о мерама заштите од буке у животној 
средини ("Сл. лист града Суботице", бр. 33/11). 

 


