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Најчешћа питања и одговори – Инспекција за заштиту животне средине
Бука
Најчешћа питања и одговори из области буке
•

Шта је извор буке?

Извори буке су уређаји и средства за рад (чекић, бушилица, брусилица, акустички уређаји)
саобраћај, покретни и непокретни објекти у којима се, због обављања делатности, ствара
бука. У изворе буке спадају и отворени и затворени простори који се користе за спорт, игру,
концерте и угоститељски објекти.
•

Које су обавезе оператера приликом стављања у промет извора буке – машина,
уређаја, опреме?

Машине, превозна средства, уређаји и опрема који се производе у Републици Србији, или се
увозе на територији Републике Србије, морају ради стављања у промет, односнo употребу,
бити усклађени са техничким прописима који се односе на гранични ниво буке под
одређеним условима употребе, а релевантни подаци о буци у условима употребе морају
бити означени на производу у складу са посебним прописима.
•

Шта је то акустичко зонирање и ко врши акустичко зонирање?

Акустичко зонирање јесте одређивање граничне вредности индикатора буке за различита
подручја према њиховој намени. Јединица локалне самоуправе врши акустичко зонирање
на својој територији, одређује мере забране и ограничења у складу са законом.
Правилником о методологији за одређивање акустичких зона (Сл.гласник РС бр.72/10)
прописана је методологија за одређивање акустичких зона.
•

Бука која није у надлежности инспекције за заштиту животне средине

Бука која настаје на радном месту и у радној околини, бука која настаје у превозном
средству, бука која потиче од војних активности и активности од елементарних непогода,
бука од активности у домаћинствима, као и бука из суседних домаћинстава, и бука којој су
изложени они који је стварају.
•

Ко је надлежан за заштиту од буке у животној средини?

Министарство надлежно за послове заштите животне средине утврђује мере и услове
заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима,
укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене
утицаја на животне средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад
постројења и активности, и врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у
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животној средини. Инспекцијски надзор, Министарство надлежно за послове заштите
животне средине, врши преко републичког инспектора за заштиту животне средине.
Аутономна покрајина утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у
плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сасласност у поступку
стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у
поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности, и врши надзор и
контролу примене мера заштите од буке у животној средини. Аутономна покрајина врши
инспекцијски надзор над извршавањем послова поверених овим законом преко инспектора
за заштиту животне средине.
Јединица локалне самоуправе утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне
заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у
поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину,
односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности, и врши
надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини. Јединица локалне
самоуправе врши инспекцијски надзор над извршавањем послова поверених овим законом
преко инспектора за заштиту животне средине.
Контролу буке из угоститељских објеката врши инспектор за заштиту животне средине
јединица локалне самоуправе.
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