На основу члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и члана 26. став 1. тачка 9.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 13/15пречишћен текст) и Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, број
65/13, 13/16 и 98/16-Одлука УС),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5.маја 2017.
године, донела је
О Д Л У КУ
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком, у циљу што потпуније заштите животне средине и
здравља људи од буке, утврђују се услови и прописују мере заштите од
буке, мерење буке у животној средини, акустичко зонирање градског
подручја града Краљева (у даљем тексту: Град), инспекцијски надзор и
друга питања од значаја за заштиту од буке у животној средини.
Одредбе ове одлуке не односе се на заштиту од буке на радном
месту и радној околини, буку која настаје од активности у домаћинству или
буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је
стварају.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1. бука у животној средини јесте нежељен или штетан звук;
2. извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који
настаје као последица активности људи;
3.
акустичко зонирање јесте одређивање граничне вредности
индикатора буке за различита подручја према њиховој намени;
4. акустичка зона јесте подручје на чијој је целој површини прописана
јединствена гранична вредност индикатора буке;
5. звучна заштита јесте скуп мера којим се обезбеђује да звук при
преносу из једног у други простор буде ослабљен, као и мере да се бука
уређаја и инсталација у објекту смањи;
6. звучна изолација јесте својство грађевинске конструкције да у што
већој мери спречи преношење звучне енергије из једног простора у
други, а може да буде од ваздушног или стрктурног звука и остварује се
на објекту ахитектонско – грађевинским мерама које спречавају пренос
звука из једног у други простор.

Члан 3.
Означавање буке је извршено према стандарду SRPS ISO 19961:2010:
- укупна бука је бука која обухвата све утицаје различитих блиских и
далеких извора у датој ситуацији и у датом времену;
- специфична бука је компонента укупне буке која се може посебно
идентификовати и која је повезана са специфичним изворима;

- резидуална бука је бука која остаје на датом месту у датој ситуацији
када се не узима у обзир разматрана специфична бука;
- меродавни ниво буке је предвиђени или измерени ниво буке са
додатним корекцијама на основу неке карактеристике буке, доба дана
или типа извора.

II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 4.
На основу Правилника о методологији за одређивање акустичких
зона („Службени гласник РС“, број 72/10) и резултата систематског мерења
буке на подручју Града, извршено је акустичко зонирање подручја града.
Ниво буке је одређен пре свега удаљеношћу датог места од главних
саобраћајница,
као доминантних компоненти буке на отвореним
просторима, а то су:
а) улице: Димитрија Туцовића, Војводе Путника, Доситејева,
Карађорђева, Олге Јовичић Рите, Зелена Гора, Војводе Степе и Јована
Дерока;
б) путеви за: Београд, Врњачку Бању, Матарушку Бању и
Чачак, (у даљем тексту главне саобраћајнице);
в) железничке пруге.
Остале саобраћајнице, са густином саобраћаја већом 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.
Члан 5.
На основу намене простора и граничних вредности индикатора буке у
животној средини дефинисаних Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број
75/10) (у даљем тексту: Уредба), подручје Града подељено је на 6 зона, и
то:
I зона (50 dBA дању, 40 dBA ноћу):
-круг градске болнице,
-комплекс манастира Жича,
-круг лечилиште ''Агенс'' у Матарушкој Бањи,
-комплекс лечилишта Богутовачке Бање,
-излетиште Гоч.
II зона (50 dBA дању, 45 dBA ноћу):
- туристичко подручје Матарушке Бање,
- приградска, периферијска и сеоска насеља, изузимајући
просторе изложене директној буци:
а) са главних саобраћајница у дубини од 100 метара,
б) са локалних саобраћајница у дубини од 30 метара, школска
дворишта (не рачунајући буку коју стварају ђаци).

III зона (55 dBA дању, 45 dBA ноћу):
- дворишта градских стамбених блокова, изузимајући простор
изложен директној буци:
а) са улицом Војводе Путника, Доситејеве и Димитрија
Туцовића у дубини од 100 метара,
б) са главних саобраћајница у дубини од 60 метара и
в) са локалних саобраћајница у дубини од 30 метара
- делови приградских, периферијских и сеоских насеља
изложени директној буци саобраћаја, у дубини од 30 метара са обе стране
локалних саобраћајница, односно 60 метара у дубини од главних
саобраћајница.
IV зона (60 dBA дању, 50 dBA ноћу):
- градско подручје необухваћено зоном III, изузимајући појас
ширине 50 метара са обе стране улице Војводе Путника, Димитрија
Туцовића, Зелене Горе и Војводе Степе, односно појас ширине 30 метара
око осталих главних саобраћајница,
- двориште градске Топлане у грејној сезони (улица Цара
Лазара),
- делови приградских, периферијских и сеоских насеља у
појасу од 30 метара са обе стране главних саобраћајница.
V зона (65 dBA дању, 55 dBА ноћу):
- простор изложен директној буци са главних саобраћајница, у
дубини од 30 метара, са обе стране. За улице Војводе Путника, Димитрија
Туцовића, Зелена Гора и Војводе Степе ширина овог појаса је укупно 60
метара.
- градска пешачка зона (Трг српских ратника са улицом
Омладинском, Милоша Великог, Топлице Милана и 4.краљевачки батаљон).
VI зона
- привредна зона Краљева: простор железничке и аутобуске
станице, оивичен Индустријском и улицом Димитрија Туцовића до насеља
Моше Пијаде, затим идустријски комплекс лево од железничке пруге према
Крагујевцу (Фабрика вагона, складишна зона ''Магнохром'' и др.),
- индустријски комплекс у Рибници, Ратини и Шеовцу.

Члан 6.
Ноћно време за пешачку зону се рачуна од 24 часа до 08 часова, а
за све остале просторе дефинисане зонирањем ноћно време се рачуна од
22 часа до 06 часова.
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.

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 7.
Сва правна и физичка лица дужна су да се старају да својом
делатношћу, односно понашањем не угрожавају околину буком.
Забрањено је емитовање буке у животној средини изнад прописаних
граничних вредности утврђених по зонама из ове одлуке.

Члан 8.
На подручју Града, 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.
Извори буке из претходног става овог члана, могу се обављати у
датим условима, ако се докаже да у зони утицаја не доводе до прекорачења
граничних вредности индикатора буке у животној средини, а на основу
извештаја о мерењу буке у животној средини, или на основу предузетих
мера заштите од буке које су дефинисане на основу стручног мишљења
овлашћених организација или појединаца. Стручно мишљење мора бити
потврђено резултатима мерења нивоа буке у зони утицаја у животној
средини.
Члан 9.
Музика унутар угоститељских објеката, угоститељских објеката који
се налазе у стамбеним зградама и другим објекатима може се изводити ако
објекти имају затворен предпростор на уласку у објекат, систем за
вентилацију и одговарајућу звучну заштиту, само при затвореним вратима и
прозорима, а у времену прописаном посебном одлуком којом је регулисано
радно време у одређеним делатностима и пословима на територији Града.
Вредност изолације од ваздушног звука у зградама и грађевинских
елемената као што су зидови, подови, врата и прозори, морају се утврдити
према стандарду SRPS EN ISO 717-1:2015. Једнобројне вредности звучне
изолације морају бити измерене и оцењене према наведеном стандарду.
Минималне вредности звучне изолације зграда и максимални
дозвољени ниво звука удара морају бити задовољени при пројектовању,
грађењу или реконструкцији зграда, према стандарду SRPS U. J6. 201:1990
– Акустика у грађевинарству – Технички услови за пројектовање и грађење
зграда.
Доказ о спроведеним мерама звучне изолације је стручно мишљење
овлашћене организације или појединца, потврђено резултатима мерења
нивоа буке у зони утицаја у животној средини.
Члан 10.
Музика у летњим баштама угоститељских објеката, на шалтерима
објеката брзе хране, на јавним површинама и другим отвореним
просторима може се емитовати на основу извештаја о мерењу буке у
животној средини и то само до 24 h, без обзира на прописано радно време
посебном одлуком којом се регулише
радно време у одређеним
делатностима и пословима на територији Града.

Члан 11.
На јавним просторима предвиђеним посебном одлуком којом се
одређују простори за јавно окупљање грађана 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 Одсек 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 и Законом о заштити од буке у животној средини, поднесе захтев
надлежном Одсеку за заштиту животне средине најкасније 5 дана пре дана
предвиђеног за одржавање скупа.

Члан 12.
Извори буке који се користе за обављање делатности на територији
Града морају имати податке о нивоу звучне снаге коју емитују при
прописаним условима коришћења и одржавања.
Члан 13.
Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора
буке, дужно је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду
извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја.
Члан 14.
Уколико инспекцијски надзор утврди потребу за контролним мерењем
емисије буке у животној средини, начелник Градске управе града Краљева
може издати налог надлежном органу за заштиту животне средине да
спроведе поступак контролног мерења ангажовањем овлашћене
организације, ради провере прописаног режима рада корисника извора
буке.
Средства за контролно мерење и провере прописаног режима рада
корисника извора буке обезбеђују се из средстава годишњег Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града.

IV

НАДЗОР

Члан 15.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши инспекција за заштиту
животне средине и Одељење комуналне полиције Градске управе града
Краљева.

Права и дужност инспекције за заштиту животне средине
Члан 16.
У вршењу инспекцијског надзора градски инспектор за заштиту
животне средине (у даљем тексту: инспектор) има право и дужност 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 одредбама ове одлуке и
прописа донетих на основу ове одлуке;
3. да ли су нивои буке у акустичкој зони изнад прописане граничне
вредности;
4. да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини,
односно друге прописане мере, у складу са овом одлуком.
Овлашћења инспектора
Члан 17.
У вршењу инспекцијског надзора из члана 16. ове одлуке, инспектор
је овлашћен да:
1. нареди, у одређеном року, отклањање неправилности;
2. забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних
средстава, опреме и уређаја који нису у складу са техничким
прописима;
3. забрани или ограничи на одређено време коришћење извора буке
или вршења делатности и других активности које представљају извор
буке на одређеном подручју, односно у одређеној акустичкој зони
изнад прописаних граничних вредности;
4. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке;
5. забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму
мере заштите од буке;
6. забрани употребу машина, опреме и уређаје који немају податке о
звучној снази коју емитују под одређеним условима употребе;
7. 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;
8. забрани обављање делатности, односно активности ако су исте
започете без решења надлежног органа којим се утврђује да су
спроведене мере заштите од буке.

Члан 18.
У вршењу инспекцијског надзора Одељење комуналне полиције врши
надзор над одредбама прописаним чланом 8.став 1, чланом 9. став 1,
чланом 10, чланом 11. став 1. и 12. ове одлуке.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице и предузетник ако:
1. не спроводи мере звучне заштите ( члан 8. став 2, члан 9. став 1 и 4 и
члан 11. став 1.);
2. емитује буку изнад прописаних граничних вредности ( члан 14. став
1);

3. извори буке из члана 12. немају податке о нивоу звучне снаге коју
емитују;
4. емитују буку у акустичкој зони изнад прописаних граничних вредности
(члан 7. став 2.);
5. не обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке коју
емитују (члан 10. и члан 13.).
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се правно лице и
предузетник ако:
1. одржава јавни скуп и активност супротно одређеним мерама заштите
од буке (члан 11. став 1. ).
За прекршај из става 1. и става 2. овог члана казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 20.000,00 динара.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
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 непходних грађевинских
радова у циљу обезбеђења одговарајуће звучне изолације објекта.
Члан 21.
Ступањем ове одлуке на снагу престаје да важи Одлука о мерама за
заштиту од буке („Службени лист града Краљева“, број 20/10).
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Краљева“.
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