
 

На основу члана 20. тачка 11, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“  број 129/07), члана 8. и члана 17. Закона о заштити од буке  у животној средини 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Правилника о методологији  за одређивање 

акустичних зона („Службени гласник РС“, број 72/10) и члана 15. тачка 12. и члана 138. 

Статута Општине Владичин Хан («Сл. гласник Пчињског округа», број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/2013) и  члана 128. Пословника Скупштине 

општине Владичин Хан («Службени гласник Пчињског округа», број 15/10) Скупштина 

општине Владичин Хан на седници одржаној дана 19.09.2013. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  

  

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 У циљу заштите  животне средине, а ради отклањања штетних последица по 

здравље становништва изазваних буком, овом Одлуком: 

 

-врши акустично зонирање општине Владичин Хан  

-утврђују се услови и приписују мере заштите од буке 

 

Одредбе ове Одлуке  не односе се на буку која настаје на радном месту и у радној 

околини, буку која настаје  у превозном средству, активностима  на заштити од 

елементарних непогода, природних или других удеса, буку од активности у домаћинству 

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

 

Члан 2. 

 

Бука у животној средини у смислу ове Одлуке је сваки нежељени или штетан 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 се да се старају о томе да својом делатношћу 

односно понашањем не угрожавају околину буком. 

 

 

Члан 3. 

 

Извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као 

последица активности људи. 

Овом Одлуком изворима буке сматрају се : 



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

електро акустични уређаји, људска активност чије коришћење у стамбеним, пословним и 

другим објектима у затвореним или отвореном простору доводи до стварања звука. 

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

-отворени и затворени  простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање 

музике и сл. 

-угоститељски објекти, гараже, паркинг простор и др. 

 

 

МЕРЕЊЕ БУКЕ 

 

Члан 4. 

 

У циљу предузимања мера за заштиту од буке Општинска управа Владичин Хан 

преко овлашћене акредитоване стручне организације  обезбеђује системски мониторинг 

буке на територији општине Владичин Хан. 

 

О резултатима мерења буке на територији  општине Владичин Хан обавештавају се 

Општинска управа, заинтересовани органи и организације и грађани преко средстава 

јавног информисања и сајта општине Владичин Хан. 

 

Члан 5. 

 

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 о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за 

мерење буке(„Службени гласник РС“, број 72/ 2010) , која уједно прописује услове и план 

мерења буке. 

 

Члан 6. 

 

Мерење нивоа буке и оцена измереног нивоа буке врши се у складу са одредбама 

Закона о заштити од буке у животној средини ( Сл.гл. РС. бр 36/2009, 88/2010), Уредбе о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ( Сл.гл.РС бр 75/2010), 

Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

( Сл.гл.РС. бр 72/2010), као и  стандардима СРПС ИСО 1996-1 и СРПС ИСО 1996-2. 

 

Члан 7. 

 

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

стране другог правног или физичког лица, и достави пријаву у  том смислу инспектору 

заштите животне средине, инспектор је дужан да изврши  увиђај и о томе сачини 

записник. На  основу увида  на лицу места инспектор може наложити 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. По правилу инспектор присуствује мерењу за које је издао  налог. 

 

Члан 8. 

 

Уколико је Извештај о мерењу буке правном или физичком лицу потребан за 

остваривање неког права пред органима Општинске управе, или се мерење врши по 

налогу инспектора, тада се уз захтев за мерење буке стручној организацији мора 

доставити и записник инспектора заштите животне средине којим се, у зависности од 

конкретног  случаја и сврхе мерења, ближе дефинишу и услови мерења буке. 

 

Члан 9. 

 

Уколико правно или физичко лице које је пријавило буку не дозволи извршавање 

прописаних  и наложених мерења нивоа буке на одређеним и одговарајућим мерним 

местима инспекцијски орган који води поступак донеће закључак којим се поступак 

обуставља. 

 

 

АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ОПШТИНУ ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 10. 

 

  Предлог акустичког зонирања за насеље Владичин Хан је извршено на основу 

одредаба: 

 

-Закон о заштити од буке у животној средини ( Сл. гл. РС. бр 36/09, 88/2010) 

- Уредба о индикаторима буке , граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке,  узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ( Сл. гл. РС 

бр 75/2010) 

-Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

 ( Сл. гл. РС. бр  72/2010) 

-Правилник о методологији за одређивања акустичних зона ( Сл. гл. РС. бр  72/2010) 

-СРПС ИСО 1996-1 : 2010 Акустика- Описивање, мерење и оцењивање буке у животној 

средини- Део 1 : Основне величине и процедуре  оцењивања 

-СРПС ИСО 1996-2 Акустика-описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини- 

део 2 : Одређивање нивоа буке у животној средини 

-Резултата првог систематског мерења буке на подручју насеља Владичин Хан  

-Плана генералне регулације насеља Владичин Хан,  

извршено је акустично зонирање подручја града.  

 

Члан 11. 

 

Владичин Хан се налази у северозападном делу Врањске котлине с обе стране тока 

Јужне Мораве, у непосредној близини Грделичке клисуре. Са својом просторно утицајном 



сфером ова територија представља део централне области територијалног језгра 

Балканског полуострва. 

Насељено место је смештено у долини река Јужне Мораве и на околним 

брежуљцима  и кроз средиште града у правцу север –југ пружају се железничка пруга и 

ауто-пут е-75 Београд-Скопље а у правцу истока према Сурдулици регионални пут према 

Бугарској. 

 

Члан 12. 

 

Резултати мерења буке показују да бука саобраћаја представља доминантну 

компоненту буке на отвореним градским просторима, те је ниво буке одређен пре свега 

удаљеношћу датог места од главних саобраћајница, а то су: 

-улице : Светосавска, Николе Тесле и Слободана Пенезића 

-путеви Е-75 Београд –Скопље, Владичин Хан-Сурдулица 

-железничке пруге 

Остале саобраћајнице, са густином саобраћаја већем од 10 возила на час, у смислу 

ове одлуке, сматрају се локалним саобраћајницама. 

Под растојањем од саобраћајнице подразумева се растојање од осовине саобраћајнице. У 

смислу ове одлуке, за неко место се сматра да је „ изложено директној буци“ са неке 

саобраћајнице ако се са тог места може визуелно пратити саобраћај на датој 

саобраћајници. 

 

Према максимално допуштеном нивоу буке, подручје насељеног места Владичин 

Хан подељено је на 6 зона и то: 

 

Акустична зона 1) подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, 

културно-историјски локалитети, велики паркови 

Акустична зона 2) туристичка подручја, кампови и школске зоне 

Акустична зона 3) чисто стамбена подручја 

Акустична зона 4) пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја 

игралишта 

Акустична зона 5) градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са 

становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница. 

Акустична зона 6) индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни 

терминали без стамбених зграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члан 13. 

 

Табела 1. Граничне дозвољене вредности нивоа буке 

 

 

Зона  

 

 

Наменa   простора 

 

Највиши дозвољени 

ниво спољне буке у 

dB (А) 

 

дан ноћ 

 

1. 

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта, културно-историјски локалитети, 

велики паркови 

50 40 

 

2. 

Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, 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, зоне 

дуж ауто-путева, 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 

дозвољене нивое у 

зони са којом се 

граничи 

 

 На основу систематског мерења нивоа буке и Плана генералне регулације Владичин Хан 

простор насеља Владичин Хан је на следећи начин подељен по зонама: 

 

I зона ( 50 dB ( А) дању, 40 dB ( А) ноћу; на мапи обележено зеленом  бојом 

 

-Спортски центар Куњак, 

-велики паркови и шуме, Кула, простор код парохијског дома, 

-слободни неизграђени комплекси у слободној зони 11, 

Дати опис осталих шумовитих делова 

 

II зона ( 50 dB(А) дању, 45dB ( А) ноћу, на мапи обојено тамно плавом бојом 

 

- туристичко подручје 

-дечја установа 

-основна школа 

-средња школа 

-дом здравља 



III зона ( 55 dB(А) дању, 45 dB(А) ноћу, на мапи обојено жутом бојом 

 

-дворишта градских стамбених блокова и кућа, изузимајући простор изложен директној 

буци 

-делови приградских, периферијских и сеоских насеља изложени директној буци 

саобраћаја, у дубини већој од 30м са обе стране локалних саобраћајница, 60 метара у 

дубини од главних и магистралних саобраћајница и 100 метара од ауто-пута. 

 

IV зона ( 60 dB(А) дању, 50 dB (А) ноћу, на мапи обојено наранџастом бојом 

 

-подручје необухваћено зоном 3 , изузимајући појас ширине 50 метара са обе стране улице 

Светосавске, односно појас ширине 30 метара око осталих главних саобраћајница, 

-окружење котларнице „ Нектар“- Кула 

-делови приградских, периферијских и сеоских насеља у појасу од 30 метара са обе стране 

главних саобраћајница 

 

V зона ( 65dB (А) дању, 55 dB(А) ноћу; на мапи обојено црвеном бојом 

 

- простор изложен директној буци са ауто-пута у дубини од 100м са обе стране од 

осе ауто-пута 

- -градско језгро ( улице : Владике Пајсија, Ратка Павловића, Вука Караџића, 

Карађорђева) 

 

VI зона ( на граници oве зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се 

граничи, на мапи обојено љубичастом бојом), 

-индустријска зона у Сувој Морави ( није представљена на плану генералне регулације) 

-привредна зона Владичиног Хана, простор железничке станице, простор између Јужне 

Мораве и Светосавске улице 

-индустријски комплекс у делу насеља Дуге њиве ( оивичено улицама : Моше Пијаде, 

Антонија Аксентијевића и Краља Петра 1) 

-тзв. Индустријска зона у Житорађу, тј. у пословно-стамбеној  зони налази се неколико 

значајних индустријских објеката али и овде бука од индустријских објеката није од 

значаја за повећање  нивоа буке у граду. 

 

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

Наведена подела на зоне ће се ревидирати, уколико промене урбанистичког плана или 

нова мерења покажу да је наведена подела неадекватна. 

 

Члан 14. 

 

Максимални допуштени нивои спољашње буке по зонама регулисани су: 

-Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима , методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ( Сл. гласник 

РС „ бр 75/2010) 

-Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ( Сл. гласник РС број 72/2010) 

 



Услове и методологију мерења буке прописује  Министарство енергетике, развоја и 

заштите животне средине, према стандардима:  

 

- СРПС  ИСО 1996-1: 2010 Акустика-описивање, мерење и оцењивање буке у 

животној средини-део 1: Основне величине и процедуре оцењивања 

- -СРПС ИСО 1996-2: 2010 Акустика- Описивање, мерење и оцењивање буке у 

животној средини- део 2: Одређивање нивоа буке у животној средини 

 

Мерење нивоа буке је извршила овлашћена стручна организација, Факултет за 

машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу. 

 

При одређивању ( мерењу) постојећег нивоа буке, у зонама I, II, III није урачунавана 

бука коју стварају возила у пролазу, или други јасно препознатљиви случајни звукови   

(дечја галама, лавеж паса и сл.), све док је извор звука на растојању мањем од 20 метара од 

микрофона. У случају изненадне буке тог типа, микрофон је искључиван. У таквим 

случајевима, бука из минулих 1-15 секунди је брисана из звучног записа, па самим тим 

није утицала на вредност еквивалентног нивоа буке.  

 

 

МЕРЕ  ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

 

Члан 15. 

 

У одређеној акустичној зони услед коришћења извора буке или обављања других 

делатности, забрањено је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности за зону. 

 

Члан 16. 

 

Лице које користи изворе буке за обављање делатности на територији општине 

Владичин Хан, мора поседовати исправу са подацима о нивоу буке при прописаним 

условима коришћења и одржавања као и упутство о мерама за заштиту од буке ( атест, 

произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке и слично). 

Трошкови мерења буке из претходног става овог члана падају на терет ималаца-

корисника извора. 

 

 

Члан 17. 

 

Пре издавања одобрења за обављање делатности која може бити извор буке, 

подносилац захтева је дужан да пружи на увид прописане исправе са подацима о нивоу 

буке при прописаним условима коришћења и одржавања као и писмено упутство о мерама 

за заштиту од буке. 

У случају да подносилац захтева у остављеном року не пружи доказ из става1. овог 

члана, овлашћени инспектор ће наложити мерење буке као и примену акустичних 

лимитера ( техничко-технолошких мера за смањење буке) на начин предвиђен овом 

Одлуком. 



Члан 18. 

 

На територији општине Владичин Хан, на отвореном или полуотвореном простору 

(надстрешница, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима и сл.) 

забрањује се инсталирање и пуштање у погон било какве машине, уређаја и сл., чији ниво 

буке прелази прописане граничне  вредности индикатора буке за дату зону. 

 

На територији општине Владичин Хан, 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 и /или прозорима. У таквим 

радионицама обавезно је инсталирање система вентилације. 

 

У радионицама за сервисирање аутомобила и у другим сличним радионицама, 

забрањује се рад унутар простора који је отворен према стамбеним објектима, уколико је 

растојање радионичког отвора ( односно радног простора) од стамбених објеката мање од 

25м.  

 

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

удаљеношћу од стамбених објеката, применом техничко-технолошких мера за смањење 

буке и сл.) остварена задовољавајућа заштита околине од буке, што се доказује стручним 

налазом о мерењу буке. 

 

Члан 19. 

 

 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 прописаном 

Одлуком  о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на 

територији општине Владичин Хан, ако објекти имају пред простор на уласку у објекат, 

потребно је инсталирати систем за вентилацију и поставити одговарајућу звучну заштиту 

која се реализује пројектима и извођењем звучне изолације, конструкцијом и мерама за 

смањење, односно ограничење буке. 

 

Члан 20. 

 

На јавним просторима могу се организовати концерти и јавне манифестације тако 

да се музика која се емитује посредством електро акустичних 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 општине Владичин хан најкасније 

10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупа. 

 

 

 



ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 21. 

 

Надзор над применом ове Одлуке врши инспекција за заштиту животне средине 

Општинске управе општине Владичин Хан. 

 

Члан 22. 

 

У вршењу инспекцијског надзора над применом мера заштите од буке инспектор за 

заштиту животне средине има права и дужности да утврђује: 

 

1) да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке врши у складу 

са решењем надлежног органа којим су утврђене мере заштите од буке 

2) да ли се мерење буке обавља у складу са Законом о заштити од буке у животној 

средини и прописима донетих на основу овог закона 

3) да ли су нивои буке у акустичној зони изнад прописане граничне вредности 

4) да ли се доносе и спроводе акциони планови заштите од буке у животној средини, 

односно локални акциони планови 

5) да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно друге 

прописане мере, у складу са овом Одлуком и другим законским актима. 

 

 

Члан 23. 

 

У вршењу послова из претходног члана ове Одлуке  инспектор је овлашћен да :  

 

1) нареди, у одређеном року, отклањање неправилности 

2) забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних средстава, 

опрема и уређаја који нису у складу са техничким прописима 

3) 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 акустичној зони изнад прописаних граничних 

вредности 

4) нареди спровођење акустичних мера заштите од буке 

5) забрани производњу и промет одређених производа и вршење одређених 

активности на одређено време 

6) забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите 

од буке 

7) забрани употребу машина, опреме и уређаја који немају податке о звучној снази 

коју емитују под одређеним условима употребе 

8) забрани обављање делатности и осталих активности у објекту који због буке 

ометају одмор и ноћни мир на временски период од 30 дана, односно 60 дана у 

случају поновљеног ометања буком, ако то није могуће постићи мером забране 

употребе извора буке  



9) забрани обављање делатности, односно активности ако су исте започете без 

решења надлежног органа којим се утврђује да су спроведене мере заштите од буке 

10) нареди достављање података за информациони систем 

11) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року. 

 

 

У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено одузети предмете, 

опрему или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали, односно којима 

су извршене недозвољене радње. 

У вршењу надзора над применом мера заштите од буке инспектор има и 

овлашћења и дужности утврђене другим прописима 

Жалба против решења надлежне инспекције не одлаже његово извршење. 

 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 

Новчаном казном од 250.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај сходно 

овој Одлуци привредно друштво, предузеће и друго правно лице, ако: 

1. емитује буку у акустичној зони изнад прописаних граничних вредности ( члан 15) 

2. користи изворе буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке при 

прописаним условима коришћења и одржавања као и писмено упутство о мерама  

за заштиту од буке, сходно одредбама ( члан 16) 

3. врши радње супротно ( члану 17) 

4. поступа супротно забрани дефинисаној ( чланом 18) 

5. не спроводи мере звучне заштите и остале мере заштите од буке, сходно одредбама 

( члана19) 

6. одржава јавни скуп и активности без или супротно одређеним мерама заштите од 

буке, сходно одредбама ( члана 20) 

7. поступа супротно одредбама ( члана 22) 

8. не омогући надлежном инспектору обављање контроле, односно не поступи по 

решењу инспектора ( члан 23) 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву, 

предузећу или у другом правном лицу новчаном казном од 12.500,00 до 25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1.  овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 125.000,00 

до 250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 

до 25.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

 

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 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 01.10.2013. године 

 

У случају да правна лица и предузетници који користе изворе буке у прописаном 

року не прибаве податке о звучној снази  коју емитују, извршиће се по налогу инспектора 

а на терет праног лица односно предузетника. 

 

Члан 26. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „ Службеном гласнику 

града Врања“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-96/13/2013-01   
   

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К, 

         Миљан Стојановић 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


