
 

''Службени лист града Шапца'' бр. 28 /10,23/12, 5/14 

На основу члана 8.Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, 
бр.36/09), Правилника о методологији за одређивање акустичких зона („Сл.гласник 
РС”, бр.72/10) и члана 32. и 99. Статута града Шапца(“Сл.лист града Шапца”, 
бр.32/08), Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана 10.12.2010.године 
донела је 

ОДЛУКУ 
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом одлуком, у циљу што потпуније заштите животне средине од буке: 

- врши се акустичко зонирање простора насељеног места Шапца; 

- утврђују услови и прописују мере заштите од буке. 

Одредбе ове одлуке се не односе на заштиту од буке на радном месту, која је 
регулисана посебним прописима и не односе 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 правна и физичка лица дужна су да се старају о томе да својом делатношћу 
односно понашањем не угрожавају околину буком. 

Члан 3 

Изворима буке, у смислу ове одлуке, сматрају се: 

а) 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; 

б) 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 ГРАДА ШАПЦА 

Члан 4 

На основу одредаба Правилника о методологији за одређивање акустичких зона 
(Сл.гласник РС бр.72/10), извршено је акустичко зонирање подручја града. 

Према максимално допуштеном нивоу буке, подручје града Шапца подељено је на 
5 зона и то: 

I зона подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, 
културно-историјски локалитети, велики паркови:  

Зоне изузетно ниских густина становања-резиденцијално становање; Социјалне 
потребе; Здравство; Верски објекти; Јавно зеленило; Спортско рекреативне 
површине; Заштитно зеленило; Пољопривредно земљиште; Приобаље и водене 
површине; 

II зона турустичка подручја, кампови и школске зоне:  

Основне, средње и више школе; 

IV зона пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја 
игралишта; 

Зоне високих густина становања; Класичне зоне; Зона „Sava city“; Зоне средњих 
густина становања; Индивидуално становање; Рурално становање; Социјално 
угрожене категорије домаћинстава; 

V  зона градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона 
са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских 
саобраћајница: 

Зона градског центра; Центри градских насеља; Центри приградских насеља; Зона 
специјализованих центара-Сајам; Зона специјализованих центара-Пословно 
спортски центри; Зона специјализованих центара-Центар за унапређење 
пољопривредне производње; Комунални и инфраструктурни системи; Гробља; 
Депонија-парк Дудара; Зелене пијаце и продаја занатаских производа; Комплекс 



пијаца у Западној радној зони; Аутобуска и железничка станица; Комунални 
објекти; Инфраструктурни објекти и коридори; 

VI зона индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни 
терминали без стамбених зграда; 

Радне зоне; Источна радна зона; Северна и Западна радна зона; Јужна радна 
зона; Радне зоне на излазним правцима; Радне зоне терцијалних делатности; 
Лука, пристаниште, марина;  

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: 

  ниво буке у dB(A) зона                           Намена простора 
за дан и  
вече 

  за ноћ 

1. подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, 
велики паркови 

 

 

      50 

 

    40 

 

2. 

 

турустичка подручја, кампови и школске зоне 

 

       

     50 

    

    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 саобраћајница, 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 да 
прелази максимални 
ниво зоне са којом се 
граничи.  

  



 

 



 

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

Члан 6 

На подручју града Шапца, на отвореном или полуотвореном простору 
(надстрешница, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима и 
сл.), забрањује се инсталисање и пуштање у погон било какве машине, уређаја и 
сл., чији максимални ниво специфичне буке, мерен на 2 метра растојања од 
центра извора, прелази допуштени дневни ниво за дату зону увећан за 15 дбА, 
односно 10 дбА за V  зону. 

На подручју града Шапца, 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 

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  у области угоститељства, занатства и 
трговине на територији града Шапца.  

Члан 8 

На јавним просторима могу се организовати концерти и јавне манифестације тако 
да се музика која се емитује посредством електроакустичких уређаја може 
користити искључиво на основу мера и услова заштите од буке које одређује 
надлежни орган за заштиту животне средине, а на захтев организатора јавних 
скупова и активности. 

Организатор јавних скупова и активности је дужан да у складу са овом Одлуком  
поднесе захтев надлежном органу за заштиту животне средине града Шапца 
најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупа. 

Члан 9 

У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора буке или обављања других 
делатности, забрањено је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности.  



Члан 10 

Лице које користи изворе буке за обављање делатности на територији града 
Шапца, мора имати податке о нивоу звучне снаге коју емитују извори буке, при 
прописаним условима коришћења и одржавања. 

Члан 11 

Странка која је пријавила буку, уколико извештај о мерењу покаже да се бука 
налази у прописаним граничним вредностима, дужна је да сама сноси трошкове 
израде извештаја о мерењу буке.  

Члан 12 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши одељење за инспекцијске и комунално-
стамбене послове и Одељење комуналне полиције Градске управе града Шапца. 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
привредно друштво, предузеће и друго правно лице, ако: 

1. поступа супротно члану 6.; 

1.а  поступа супротно члану 7; 

2. одржава јавни скуп и активност без или супротно одређеним мерама заштите од 
буке, сходно одредбама члана 8. став 1. и 2.; 

3. емитује буку изнад прописаних граничних вредности (члан 9.); 

4. немају податке о нивоу звучне снаге коју емитују, сходно одредбама члана 10.; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном од 
5.000,00-75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
10.000,00-250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
5.000,00-75.000,00 динара. 

 

 

 



V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14 

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. 

Правна лица и предузетници који користе изворе буке за које немају податке о 
звучној снази коју емитују, дужни су да обезбеде те податке до 01.06.2011. године. 

Члан 15 

Ступањем ове Одлуке на снагу престаје да важи Одлука о мерама за заштиту од 
буке ("Службени лист општине Шабац", број 4/94 ). 

Члан 16 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Шапца". 

 

Скупштина града Шапца                                                            Председник скупштине 

Број 020-93/2010-14                                                                 Слободан Мирковић,с.р.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


