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 ПРИМЕДБА/СУГЕСТИЈА/КОМЕНТАР ОДГОВОР УЧЕСНИК У ЈАВНОЈ 

РАСПРАВИ 

1.  Члан 1., став2 

Одредбе овог закона се односе се на буку у 

животној средини којој су изложени људи 

посебно у урбаним подручјима, јавним 

парковима или другим тихим зонама у 

агломерацијама, у тихим зонама изван 

насеља, у близини школа, болница и других 

објеката, зона осетљивих на буку, а која 

потиче од рада извора буке у смислу овог 

закона.  

 

Образложење:  

Ближа одредница да се бука у животној 

средини односи на изворе буке утврђене 

законом (члан 4, тачка 2).  

 

Прихвата се само додатак реченице  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 
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 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

2.  Члан 4., тачка 2 

2) 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 и акустички уређај, као и 

уређај који се користи за извођењe 

индустријске, занатске, производне, 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 
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услужне и сличне делатности, који 

производи сталну или повремену буку, 

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.; 

Образложење:  

Језичко уређивање реченице  

 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 
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 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

3.  Члан 4., тачка 4) и 10) 

4) узнемиравање јесте степен ометања 

људи буком који се утврђује на основу 

испитивања истраживања на терену; 

10) процена јесте сваки метод који се 

користи за израчунавање, предвиђање, 

процењивање или мерење вредности 

индикатора буке или одговарајућих 

штетних ефеката буке; 

 

Образложење:  

Усклађивање са END директивом  

  

 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 
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 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 
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4.  Члан 4., тачка 13) 

13) главни пут јесте јавни пут, односно 

државни, односно регионални, или 

међународни пут са просечним годишњим 

протоком саобраћаја већим од три милиона 

возила 

 

Образложење: 

Усклађивање са END директивом и 

Законом о путевима 

 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 
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 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

5.  Члан 4. тачка 18) 

18) гранична вредност јесте вредност Lden 

или Lnight и где је потребно одговарајуће 

Lday и Levening у складу са посебним 

прописом којим се уређују индикатори буке 

и граничне вредности индикатора буке чије 

прекорачење представља разлог да 

надлежни органи се размотре и примене 

мере за смањење буке од стране надлежног 

органа. Граничне вредности могу бити 

различите за различите типове буке (бука 

друмског, железничког и ваздушног 

Делимично се прихвта језичка 

формулација у складу са званичним 

преводом Директиве  

 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 
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саобаћаја, индустријска бука и др.), за 

различита окружења и различиту 

осетљивост становништва на буку. Ове 

вредности могу бити различите за већ 

постојеће ситуације и за нове ситуације 

(када се догоди тамо где је дошло до 

промене ситуације у погледу извора буке и 

употребе коришћења простора)  

 

 

Образложење: 

Усклађивање са END директивом  

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 
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 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

6.  Члан 5. тачка 4) 

4) правна лица, привредна друштва и 

предузетници, која у обављању привредне 

делатности емитују буку, као и власници, 

управљачи и концесионари извора буке (у 

даљем тексту: правна лица)  

 

Образложење: 

Термин правна лица је шири и обухвата и 

привредна друштва и предузетнике  

 

Делимично се прихвата у складу са 

дефиницијама у Закону о привредним 

друштвима  

 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 
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 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

7.  Члан 10. став 2. и 3. 

Правна лица која обављањем својих 

делатности утичу или могу да утичу на 

изложеност буци изнад граничних 

Прихвата се измена ст. 2.   Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 
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вредности дужна су да обезбеде: учешће у 

трошковима заштите од буке у животној 

средини у оквиру инвестиционих, текућих 

и производних трошкова; праћење утицаја 

своје делатности на буку; спровођење 

одговарајућих мера заштите од буке, 

односно звучне заштите у складу са овим 

законом и законом којим се уређује заштита 

животне средине  

 

Образложење: 

Обавезе правних лица треба да важе само 

уколико утичу или могу да утичу на 

изложеност буци изнад граничних 

вредности (члан 7, тачка 18)  

 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 
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 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

8.  Члан 16. став 1. 

У случају прекорачења граничних 

вредности буке, субјекти заштите животне 

средине од буке наведени у члану 5. став 1. 

тач.1), 2), 3) и 4) овог закона су надлежни 

дужни да предузимају мере за смањење 

буке  

 

Образложење: 

Законом утврђен термин – граничне 

вредности (члан 7, тачка 18) који се односи 

на индикаторе буке. 

Увести обавезу субјеката заштите животне 

средине да предузимају мере за смањење 

буке с обзиром да је казненим одредбама 

предвиђена казна за прекршај из овог става 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 
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 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 
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 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

9.  Члан 17. став 5. 

До доношења акта из става 4. овог члана, 

као граничне вредности емисије се 

примењују највеће прописане граничне 

вредности из подзаконског прописа из 

члана 16. став 3. овог закона 

 

Образложење: 

Законом утврђен термин – граничне 

вредности (члан 7, тачка 18)) који се односи 

на индикаторе буке  

 

Прихвата се   Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 
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 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

10.  Члан 19. став 2. 

Брисати став 2. 

 

Образложење: 

Непотребан у овом члану јер је мерење буке 

из угоститељских објеката утврђено 

чланом 26. закона  

 

Не прихвата се. Одступа од концепције 

закона. 
 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 
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 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 
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 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

11.  Члан 20. 

За одржавање јавних скупова, забавних и 

спортских приредби и других активности 

на отвореном и затвореном простору (у 

даљем тексту: активности) које могу 

довести до прекорачења граничних 

вредности индикатора буке, јединица 

локалне самоуправе, одлуком одређује 

улице, делове улица и насеља и друге 

локације намењене за те сврхе у којима се 

могу прекорачити граничне вредности, као 

и мере звучне заштите у време одржавања. 

као и време у коме је дозвољено 

прекорачење граничних вредности. 

Бука која настаје услед активности из става 

1. овог члана не сме у другим улицама или 

деловима улица, у осталим деловима истог 

насеља или у другим насељима да 

прекорачује граничне вредности  

Не прихвата се. ЈЛС својим актом ближе 

уређује обавезе организатора активности.  
 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 
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Мере звучне заштите одређује Јјединица 

локалне самоуправе доноси одлуку из става 

1. овог члана на захтев организатора јавног 

скупа или активности. Истог одлуком 

јединица локалне самоуправе може да 

утврди обавезу организатору активности да 

прати стање буке у току организовања 

активности у улицама или деловима улица, 

у насељима или деловима насеља из става 

2. овог члана. 

Организатор активности из става 1. овог 

члана дужан је да захтев из става 23. 

поднесе у року који не може бити краћи од 

20 дана од почетка одржавања наведених 

активности. Организатор активности из 

става 1. овог члана дужан је да предузме 

одговарајуће мере звучне заштите у циљу 

испуњавања услова из одлуке из става 1 

овог члана. 

Одржавање активности, у складу са 

прописима о јавним скуповима, из става 1. 

надлежни орган не може одобрити без акта 

одлуке јединице локалне самоуправе о 

утврђеним мерама звучне заштите.  

 

Образложење: 

Јединица локалне самоуправе не може да 

доноси мере звучне заштите већ може да 

утврди услове под којима се одобрава 

организовање активности. Организатор 

скупа је дужан да предузме одговарајуће 

мере заштите циљу испуњавања услова за 

одржавање активности  

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 
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 Завод за јавно здравље Пирот 

12.  Чланове 21. и 22. објединити у поднаслов 4. 

Стратешке карте буке и акциони планови  

 

Образложење: 

Чланови представљају целину која је 

кључни елемент END директиве.  

 

Прихвата се.  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 
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 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

13.  Члан 23. 

Предлог наслова: Мерење буке 

појединачних извора буке  

Замена става 1, следећим ставом:  

Правно лице које је власник, односно 

корисник извора буке, дужно је да обезбеди 

редовно периодично мерење нивоа буке у 

животној средини једном у три године, 

прибави извештај о мерењу буке овлашћене 

стручне организације, сноси трошкове тих 

мерења и по потреби спроведе мере звучне 

Делимично се прихвата.Прихвата се 

предлог измене поднаслова. 

Не прихвата се предлог замене става 1. 

обзиром да је ближе дефинисано чланом 

18 став 1. Закона 

 

 

 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 
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заштите у складу са резултатима мерења и 

овим законом.  

У ставу два брисати „из“.  

 

Образложење: 

Ближе и прецизније дефинисање обавеза 

правног лица на исти начин као што је 

дефинисано ћл. 18, став 1. закона  

 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 
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 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

14.  Члан 24. став2. 

Република Србија, аутономна покрајина, 

или јединица локалне самоуправе, правна 

лица која управљају главним путевима, 

главним железничким пругама и главним 

аеродромима обезбеђују мониторинг буке, 

односно континуалну контролу 

континуирано праћење стања буке у 

животној средини  

 

Образложење: 

Мониторинг буке подразумева праћење 

буке. Контрола буке обухвата поступке за 

заштиту од буке. 

Предложеном изменом правна лица која 

управљају главним путевима, главним 

железничким пругама и главним 

аеродромима имају обавеезу да обезбеђују 

мониторинг буке поред главних путева, 

главних железничких пруга и главних 

аеродрома којим управљају 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 



 23/97 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

15.  Члан 24. став 4. 

Брисати став 3.  

Брисати став 4. и пребацити га у члан. 27.  

 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 
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Образложење: 

Став 3. је садржан у чл. 27, став 1. 

Пребацивањем става 4 у чл. 27. обједињују 

се сви ставови који се односе на 

информациони систем. 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 
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 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

16.  Члан 26. 

Контролно Mмерење буке пореклом из 

угоститељских објеката, поред овлашћеног 

правног лица које испуњава прописане 

услове, може да врши комунални 

милиционар јединице локалне самоуправе, 

еталонираним уређајима за мерење буке у 

складу са посебним прописом којим се 

уређује методологија мерења буке, а у 

складу са одлуком органа јединице локалне 

самоуправе. на начин који је утврђен 

прописом из члана 18. став 3 овог закона.  
Комунални милиционар из става 2. овог 

члана мора да испуњава услове у погледу 

стручне спреме, односно да има стечено 

високо или више образовање из образовно 

Не прихвата се. Министар ће ближе 

прописати услове који треба да испуњава 

комунални милиционар да би могао да 

врши послове мерења буке 

 

 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 
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научног поља техничко-технолошких 

наука, медицинских наука или из научне 

области физичких наука. у складу са 

прописом из члана 25. став 11. овог закона.  

Орган једнице локалне самоуправе у коме 

је запослен комунални милиционар из става 

1. овог члана мора да поседује акредитацију 

у складу са посебним законом и да 

испуњава услове у погледу простора, 

кадрова, мерне опреме и метода за мерење 

буке у складу са овим законом и прописом 

из члана 25. став 11. овог закона.  

Брисати став 4.  

 

Образложење: 

Мерење из овог члана треба дефинисати 

као као контролно мерење како би се 

разликовало од мерења из чл. 18 (прво 

мерење) и чл. 23 (редовно периодично 

мерење). 

Предложеним решењем се омогућује да 

комунални милиционар може да мери буку 

пореклом из угоститељских објеката под 

истим условима као и овлашћена правна 

лица. 

Како мерење буке пореклом из 

угоститељских објеката могу да врше 

овлашћена правна лица и комунални 

милиционари, ради упоредљивости 

резултата мерења морају да постоје исти 

услови у погледу стручне спреме (три 

године искуства на пословима мерења), 

метода мерења буке (SRPS ISO 1996) и 

неопходне мерне опреме (мерило нивоа 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 
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звука класе 1 према стандарду IEC 61672-1, 

филтер класе 1 према стандарду IEC 61260 

и калибратор звука класе 1 према стандарду 

IEC 60942). Посебно метода мерења мора 

да буде јединствена за сва лица која се баве 

мерењима буке. 

Напомена: Од 2005. године у систему 

високог образовања Републике Србије не 

постоји „више образовање“. 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

17.  Члан 32. 

Став 1:  

Комунална милиција је, поред овлашћења 

прописаних законом којим се уређују 

послови и овлашћења комуналне милиције, 

у складу са овим законом, посебно 

овлашћена и да изврши контролна мерења 

нивоа буке пореклом из угоститељских 

објеката.  

У ставу 2. брисати све тачке осим тачке 4:  

4) поднесе иницијативу инспекцији за 

заштиту животне средине за изрицање мере 

забране употребе извора буке или забране 

обављања делатности у угоститељском 

објекту када власник, односно корисник 

објекта вишеструко не поступи по усменом 

наређењу комуналног милиционара  

 

Образложење: 

Комунална милиција се овим чланом 

овлашћује за контролна мерења у складу са 

предлогом у вези са чл. 23. 

Тачке 1), 2) 3) и 5) су у супротности са 

основним начелима стандарда који 

дефинише опште захтеве за компетнетност 

Не прихвата се. Није у складу са 

одредбама Закона о комуналној милицији 
 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 
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лабораторија за испитивање и лабораторија 

за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025), нпр. 

непристрасност, сукоб интереса и сл. 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

18.  Члан 34. тачка 6) 

6) наложи организатору јавних скупова и 

активности спровођење мера заштите од 

буке у складу са одлуком надлежног органа 

Не прихвата се, јер није прихваћен ни 

предлог измене члана 20. 
 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 
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којим су утврђене мере заштите од буке 

којом су утвђени услови за одржавање 

јавних скупова и активности;  

 

Образложење: 

У складу са предлогом за члан 20. 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 
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 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

19.  Члан 34. тачка 11) 

11) нареди контролна поновна мерења 

нивоа буке преко другог овлашћеног 

правног лица, кад власник извора буке 

преко овлашћеног правног лица врши 

мерења, а резултати извршених мерења 

пружају основ за то  

 

Образложење: 

Предлог је да се врше прва, редовна 

периодична и контролна мерења. Овом 

тачком инспектор добија облашћење да 

налаже поновна мерења у случају 

сумњивих резултата првих и периодичних 

мерења  

 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 
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 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 
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 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

20.  Члан 36. 

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 

динара казниће се за прекршај привредно 

друштво, предузеће или друго правно лице 

ако:  

Брисати тачку 5.  

Изменити тачку 3:  

3) не обезбеди мерење буке и израду 

извештаја о мерењу буке коју емитује (члан 

18. ст. 1 и 2 и члан 23. став 1)  

4) одржава јавни скуп и активност без 

одлуке којом су одређене мере звучне 

заштите или супротно одређеним мерама 

звучне заштите или супротно одредбама 

одлуке јединице локалне самоуправе (члан 

20. став 1)  

Став 8: За прекршај из члана става 5-7 овог 

члана, обавезно се изриче заштитна мера 

одузимања предмета (емитера буке) који су 

употребљени или намењени за извршење 

прекршаја.  

 

Образложење: 

Тачка 3 и 5: Обједињавање тачака сагласно 

предлогу за измену члана 23 и коришћење 

термина који су дефинисани законом.  

Тачка 4: У складу са предлогом за члан 20.  

Став 8: Исправка техничке грешке  

Делимично се усваја – члан 36. став 8. , не 

постоји 
 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 
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 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

21.  Члан 37. став 1. и 8. 

Став 1: Новчаном казном од 200.000 

хиљада динара казниће се за прекршај 

угоститељ, ако и поред усменог наређења 

комуналног милиционара из члана 31. став 

2. тачка 1) се контролним мерењем утврди 

да емитује буку изнад прописаних 

граничних вредности. 

Делимично се прихвата.  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 
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За прекршај из члана 5-7 овог члана, 

обавезно се изриче заштитна мера 

одузимања предмета (емитера извора буке) 

који су употребљени или намењени за 

извршење прекршаја. 

 

Образложење: 

Став 1: Новчана казна се изриче у случају 

да је контролним мерењем утвђено да се 

емитује бука изнад прописаних граничних 

вредности.  

Став 8: Коришћење термина који је законом 

дефинисан.  

 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 
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 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

22.  Члан 38. 

За прекршај из члана 35 33. овог закона 

правном лицу може се уз казну изрећи и 

заштитна мера забране вршења одређене 

делатности у трајању до три године, а 

одговорном лицу у правном лицу да врши 

одређене послове у трајању до једне 

године. 

За прекршај из члана 35 33. овог закона 

може се уз казну изрећи и заштитна мера 

одузимања предмета који су употребљени 

или намењени за извршење прекршаја, 

односно који су настали извршењем 

прекршаја. 

 

Образложење: 

Исправка на позивање на погрешан 

чл.закона 

Не прихвата се,  члан 33. дефинише права 

и дужности инспектора 
 Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 
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у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 
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 Завод за јавно здравље Пирот 

23.  Члан 40. 

Стратешке карте буке за агломерације, за 

главне путеве, за главне железничке пруге 

и за главне аеродроме, израдиће се 

најкасније до 30. јуна 2024. године и 

ревидирати најкасније до 30. јуна 2027. 

године. 

 

Образложење: 

Усаглашавање са роковима END 

директиве.  

 

Прихвата се  Др Момир Прашчевић, ред 

проф., др Дарко Михајлов, 

доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, 

Факултет заштите на раду у 

Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и 

сугурност на раду доо Нови 

Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо 

Нови Сад 
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 Институт за превентиву доо 

Нови Сад – огранак ''27. 

јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље 

Крушевац 

 Завод за јавно здравље 

''Тимок'' Зајечар 

 Институ заштите на раду ад 

Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

сигурност на раду доо Нови 

Сад 

 Рударски институт доо 

Београд-Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита 

животне средине доо Београд 

 Градски завод за јавно 

здравље Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 

24.  Члан 26. став 2. 

Секретаријат за послове комуналне 

милиције предлаже брисање ове одредбе 

која 

се односи на испуњеност услова у погледу 

стручне спреме, односно предложеног 

решења да комунални милиционар који 

врши мерење буке пореклом из 

угоститељских објеката има стечено високо 

или више образовање из образовно 

научног поља техничко – технолошких 

наука или из научне области физичких 

Прихвата се  Секретаријат за послове комуналне 

милиције Градске управе града 

Београда 
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наука. 

 

Образложење: 

Ово из разлога јер је одредбом члана 35. 

Закона о комуналној милицији прописано 

да комунални милиционар, поред услова 

предвиђених чланом 34. овог закона 

(услови које прописује Закон о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе) мора да испуњава и 

посебне услове и то: да има психофизичку 

способност потребну за обављање послова 

комуналне милиције, да не постоје 

безбедносне сметње за обављање послова 

комуналних милиционара, да има положен 

испит за комуналног милиционара и да има 

стечено најмање средње образовање у 

четворогодишњем трајању и најмање једну 

годину радног искуства у струци. 

Чланом 2. Закона о комуналној милицији је 

прописано да јединица локалне самоуправе 

образује комуналну милицију као 

унутрашњу организациону јединицу у 

саставу јединственог органа општинске, 

односно градске управе или управе 

образоване за поједину област, да ако се 

општинска, односно градска управа 

образује за поједине области - за послове, 

односно област комуналне милиције може 

се образовати посебнауправа, као и да 

унутрашња организациона јединица 

комуналне милиције не може имати мање 

од три комунална милиционара. 
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Имајући у виду да се закони доносе и да се 

примењују на територији целе Републике 

Србије, потребно је имати у виду да многе 

јединице локалне самоуправе које су 

образовале комуналну милицију, а које у 

свом саставу имају мали број комуналних 

милиционара, неће бити у могућности да 

обављају послове поверене Законом о 

заштити од буке у животној средини 

уколико остане овако предложена одредба 

члана 26. став 2. Нацрта закона. С тим у 

вези, предлаже се брисање додатних услова 

у погледу стручне спреме када је у питању 

мерење буке пореклом из угоститељских 

објеката. У прилог овом предлогу је и Закон 

о заштити становништва од заразних 

болести, као и Закон о заштити 

становништава од изложености дуванском 

диму који не прописују никакве додатне 

услове у погледу стручне спреме. 

25.  Члан 37. став 1. 

Потребно је брисати речи  

 „и поред усменог наређења комуналног 

милиционара из члана 31. став 2. тачка 1)“, 

у складу са предложеним у претходно 

достављеним коментарима. 

 

Образложење: 

Усменим наређењем комуналног 

милиционара се издају обавезна упутства и 

забранене и налажу мере и 

радње од којих непосредно зависи 

успешно обављање послова из делокруга 

комуналне милиције. У конкретном 

Прихвата се Секретаријат за послове комуналне 

милиције Градске управе града 

Београда 
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случају, прекршај већ постоји и потребно 

је исти и санкционисати. 

26.  Члан 1. додати члан 1а) 

Овај закон обезбеђује примену 

Универзалне декларације о људским 

правима (1948.) која у члану 24 утврђује да 

свако има право на одмор (сан), и Устава 

Републике Србије који у члану 74 утврђује 

да свако има право на здраву животну 

средину, заштитом становништва од буке, 

са циљем обезбеђења минимално 10 часова 

несметаног ноћног одмора 

 

Образложење: 

Предложени текст прецизира улогу закона 

у односу на угрожена права становништва. 

АИНС предлаже да основни циљ закона 

буде унапређен у односу на исказ у 

образложењу Нацрта „Потпуно 

усклађивања ове области са ЕУ 

Директивом“ (DIRECTIVE 2002/49/EC OF 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to 

the assessment and management of 

environmental noise). Ово стога јер: а) Реч о 

Закону о буци, што је шире од 

проблематике провере (процене) и 

менаџмента (управљања) буком у животној 

средини којом се бави Директива; и б) 

Директиве ЕУ захтевају од земаља ЕУ 

(укључујући кандидате) да постигну 

одређени резултат, али им остављају 

слободу да бирају како ће то учинити. 

Земље ЕУ морају да усвоје мере како би их 

Не прихвата се, није у складу са 

концепцијом Закона 
АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА СРБИЈЕ 



 42/97 

уградиле у националне законe 

(транспоновале) како би постигли циљеви 

постављени директивом. 

АИНС наводи да, према Светској 

здравственој организацији, загађење буком 

представља велико оптерећење за животну 

средину и јавно здравље, заузимајући друго 

место на листи штетних дејстава (одмах 

испод загађења ваздуха), што све више 

забрињава јавност и негативно утиче на 

политичко расположење људи. За разлику 

од СЗО, Агенција за заштиту животне 

средине Републике Србије загађење буком 

не препознаје као значајно. Потреба за 

специфицирањем обезбеђења минимално 

10 часова несметаног ноћног одмора 

становништву у тексту закона, шире је 

образложена у Анализи стања и Основама 

могућих решења из Става АИНС у прилогу. 

Напомена: Нацрт Закона није пропраћен 

анализом проблема буке у Србији. 

27.  Члан 1. став 2.  

Проширити: 

Основни циљ доношења новог Закона о 

заштити од буке у животној средини је 

елиминација штетних дејстава буке, уз 

ефективну и ефикасну заштиту 

становништва у животној средини, према 

прописаним здравственим нормама и 

мерилима, утврђивањем правне основе и 

других неопходних мера, уз усклађивање 

ове области са ЕУ Директивом 2002/49/ЕЗ 

 

Образложење: 

Не прихвата се, није у складу са 

концепцијом Закона 
АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА СРБИЈЕ 
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Као у претходном Предлогу АИНС-а 

28.  Члан 14 став1. 

Додати нови став: 

Забрањује се емитовање музичког програма 

угоститељских објеката и ограничава 

(забрањује) време рада баштама уз 

стамбене објекте у време ноћног одмора. 

 

Образложење: 

Разрада предлога 1 и допуне предложене у 

члану 1. Реч је о цивилизацијској потреби. 

Неопходно је увести робустан, ефикасан, 

једноставан, превентиван поступак који ће 

заштитити здравље становништва од буке 

из објеката ноћне економије и других 

извора комуналне буке. Шире у Основама 

могућих решења из Става АИНС у прилогу. 

Не прихвата се - Регулисано прописима из 

области угоститељства и актом ЈЛС-а. 
АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА СРБИЈЕ 

29.  Члан 19.  

Унети нови став (као 1.): 

За објекте који желе да емитују музички 

програм након 22 h уводи се поступак 

издавања лиценце за емитовање музике, 

што ће бити разрађено и прецизирано 

одговарајућим подзаконским актом. 

Локали ноћне економије у стамбеним 

објектима не могу добити ову лиценцу. 

Баште у стамбеним деловима града не могу 

емитовати музички програм. 

 

Образложење: 

Неопходно је увести превентиван поступак 

који ће заштитити здравље становништва 

од буке из објеката ноћне економије и 

других извора комуналне буке, 

Не прихвата се - Регулисано Законом о 

угоститељству („Сл РС 17/19“) и актом 

ЈЛС-а. 

АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА СРБИЈЕ 
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успостављањем техничких захтева заштите 

и њиховом провером. Разрада предлога 

шире у презентирана у Основама могућих 

решења из Става АИНС у прилогу. 

30.  Члан 31 

Додати став 5.: 

Овлашћења и обавезу за поступање, у 

складу са овим законом и одредбама Закона 

о јавном реду и миру, има и полиција. 

 

Образложење: 

Закон, поред постојеће инспекције заштите 

животне средине, овлашћења даје и 

комуналним инспекцијама и то у 

случајевима прекорачења мерења емисије 

буке, након мерења. Одељак се (реактивно, 

ниско ефективно и неефикасно) бави 

проблемом без дефиниције овлашћења у 

случајевима када се крше прописи који 

буку и емитовање музичког програма 

потпуно забрањују. Такође, заборавља се да 

врло велики број насеља у Србији нема 

комуналну милицију, а да има полицију, 

која има овлашћења и обавезу за поступање 

у складу са одредбама Закона о јавном реду 

и миру из 2018. 

Не прихвта се. Није у складу са 

концепцијом Закона 
АКАДЕМИЈА ИНЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА СРБИЈЕ 

31.  Општа примедба: 

Унети члан за мерење буке у фитнес 

студијима/спортским установама/правним 

лицима која обављају спортску делатност. 

 

Образложење: 

Повећани број фитнес студија који се 

отварају у становима или пословним 

Не прихвата се - Регулисано прописима 

којима се регулише област становања и 

одржавања зграда 

Владимир Војводић 

 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ 

ДЕЛАТНОСТ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
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просторима наслоњеним директно на 

стамбене јединице доводи до великог 

загађења буком и вибрацијама. Одређене 

справе производе механичке звукове који 

негативно утичу на концентрацију, 

психофизичко здравље и добробит људи. 

Ова врста мерења буке и вибрација у 

оваквим установама би помогла у смањењу 

загађења буком и убрзала процес којим би 

субјекти који производе дату буку били 

принуђени да уподобе своје просторије на 

начин који ову буку и вибрације у 

потпуности изолује или доводи у 

прихватљиве оквире. 

32.  Члан 32. 

Допунити овлашћења тако да се 

комуналној милицији дозволи да 

привремено одузме емитере буке у 

објектима који се баве 

спортском/рекреационом активношћу чија 

бука угрожава грађане у стамбеним 

објектима. 

 

Образложење: 

Тренутно овај члан предвиђа само 

одузимање предмета у оквиру 

угоститељских објеката. Проширење 

овлашћења и на предмете који се тичу 

фитнес студија и сличних објеката даће 

додатну полугу комуналној милицији да 

интервенише на лицу места и ефикасније 

спроводи закон. 

 

Не прихвата се - Регулисано прописима 

којима се регулише област становања и 

одржавања зграда 

Владимир Војводић 

 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ 

ДЕЛАТНОСТ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
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33.  Члан 37. 

Допунити члан тако да се односи и на друга 

правна лица, а не само на угоститељске 

објекте. 

 

Образложење: 

Проширење делања овог члана на друга 

правна лица даје шира овлашћења и 

олакшава службеном лицу примену закона, 

уз ефектну меру пенализовања правних 

лица која упркос усменом наређењу 

комуналног милиционара настављају да 

производе буку изнад граничних 

вредности. 

Не прихвата се – Инспекцијски надзор 

дефинисан је чланом 31. нацрта Закона 
Владимир Војводић 

 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ 

ДЕЛАТНОСТ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

34.  Примедбе и предлози су идентични 

примерима и предлозима наведеним по 

дачкама 1. до 23. које су доставили: 

 Др Момир Прашчевић, ред проф., др 

Дарко Михајлов, доцент 

 Зоран Милојевић 

 Владимир Ђекић 

 Игор Радованчев 

 Саша Мудринић 

 Драгана Трајковић 

 Мр Александар Миленковић 

 Александар Ђорђевић 

 Рада Јовановић 

 Ненад Трипковић 

 Владимир Ђекић 

 Александар Ђерисило 

 Зорица Мињовић 

 Горан Божић 

 Милан Конатаревић 

На постојеће примедбе већ су дати 

коментари 
Момир Прашчевић, Зорана 

Георгијев, Бранко Радичевић 

у име институције ,,NOISE & 

VIBRATION HUB” 
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 Мирослав Мијалковић 

 

у име установа/институција: 

 

 Универзитет у Нишу, Факултет 

заштите на раду у Нишу 

 МД пројект институт доо Ниш 

 Институт за безбедност и сугурност 

на раду доо Нови Сад 

 Институт за безбедност и 

превентивни инжењеринг 

 Институт за превентиву доо Нови 

Сад 

 Институт за превентиву доо Нови 

Сад – огранак ''27. јануар'' Ниш 

 Институт ИМС Београд 

 Завод за јавно здравље Крушевац 

 Завод за јавно здравље ''Тимок'' 

Зајечар 

 Институ заштите на раду ад Нови Сад 

 Институт за безбедност и сигурност 

на раду доо Нови Сад 

 Рударски институт доо Београд-

Земун 

 МОНТ-Р доо Београд 

 Заштита на раду и заштита животне 

средине доо Београд 

 Градски завод за јавно здравље 

Београд 

 Завод за јавно здравље Пирот 
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35.  Члан 18. 

Нацрта закона је потребно изменити тако да 

гласи: „Правно лице које је власник, 

односно корисник извора буке које у 

околним стамбеним или радним 

просторима може изазвати емисију буке 

која прелази допуштене граничне 

вредности, дужно је да спроведе мере 

заштите од буке у складу са чланом 14. овог 

Закона и да пре стављања извора буке у 

употребу обезбеди прво мерење буке на 

локацији и прибави извештај о мерењу буке 

овлашћене стручне организације, као и да 

сноси трошкове тих мерења, како би 

доказао испуњеност мера звучне заштите у 

складу са прописима и стандардима 

односно да су спроведене мере заштите од 

буке адекватне. Обавеза почетног мерења 

спроводи се на основу услова прописаних 

Студијом о процени утицаја на животну 

средину или по налогу надлежног 

инспекцијског органа (за објекте које се не 

израђује Студија) приликом техничког 

прегледа објеката у циљу издавања 

Употребне дозволе за објекте, такође у 

складу са чланом 14. овог закона.“ 

 

Образложење: 

Сматрамо да нема потребе да се прво 

мерење буке ради на изворима на којима се 

на основу увида у пројектно-техничку 

документацију може закључити да не могу 

прекорачити прописани ниво буке (на 

Не прихвата се. Закон се примењује на све, 

а не само на пројекте за које је прописана 

обавеза израда Студије процене утицаја н 

аживотну средину. 

НИС АД НОВИ САД 
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којима нису прописане посебне мере 

заштите од буке). 

36.  Члан 23. став 2. 

Нацрта закона је потребно изменити тако да 

гласи: „Мерење нивоа буке у животној 

средини управљач објектом који емитује 

буку, власник односно корисник извора 

буке врши по налогу Инспектора за 

заштиту животне средине ( у случају 

притужби грађана и сл.).“ 

 

Образложење: 

Мерење буке из појединачних извора (као 

редован мониторинг) је непримењиво из 

разлога што да би се мерио ниво буке који 

емитује појединачни извор приликом 

редовног рада морали би се искључити сви 

остали околни извори који могу да утичу на 

резултат мерења. Поштовање прописаних 

нивоа буке за одређене изворе постиже се 

пројектовањем мера заштите и уградњом 

опреме која је атестирана у 

лабораторијским условима пре стављања у 

промет (као што је прописано Правилником 

о буци коју емитује опрема која се 

употребљава на отвореном простору ("Сл. 

Гласник РС", бр. 1/2013) и другом 

регулативом. Налагањем власницима 

извора буке да врше редован мониторинг 

(једном у три године) исти се непотребно 

излажу трошку с обзиром да се мерењем не 

могу добити релевантни подаци из горе 

описаних разлога. Ова обавеза није 

прописана Директивом 2002/49/EZ, нити 

Не прихвата се - обавеза мерења 

дефинисана је чланом 18. нацрта Закона 
НИС АД НОВИ САД 
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смо пронашли сличан пример у  законима 

који уређују ову област у земљама ЕУ. 

37.  Члан 2. брисати тачке 4) и 6) 

Нетретирање проблематике буке у 

стамбеним зградама не одговара актуелним 

потребама већине грађана Републике 

Србије који као савесни држаоци или 

власници станова у стамбеним у стамбено-

пословним зградама имају право на 

заштиту органа управе у својим 

Општинама или Градовима. У случају да се 

не усвоји ова наша примедба савесни 

грађани ће имати само право на судску 

заштиту у случајевима када их не савесни 

станари угрожавају буком из својих 

станова, било да се ради о буци механичког 

порекла или пак природног порекла коју 

стварају људи или животиње, а што би 

последично довело до затрпаности судова 

опште надлежности парничним 

предметима у којима савесни власници 

станова туже своје комшије због 

угрожавања буком (ово под условом да 

савесни грађани имају новца за судске таксе 

и трошкове адвоката и вештака и стрпљења 

да сачекају правоснажне исходе 

дуготрајних судских поступака). 

Угроженим грађанима треба правда одмах , 

а не да чекају исход судских поступака. 

 

Не прихвата се. 

Није у складу са Директивом.  
ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  

38.  Члан 18. став 2. 

Додати нов став који гласи: ''Приликом 

уписа у регистар Агенције за привредне 

регистре угоститељских објеката, правно 

Не прихвата се. 

Није предмет регулисања овог нацрта 

Закона 

ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  
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лице је дужно да приложи решење о 

испуњености услова са аспекта звучне 

затите'' 

39.  Члан 19. став2. 

После речи ''комунални милиционар'' 

додати речи '' и инспектор за заштиту 

животне средине'' – давањем могућности да 

инспектори врше мерење буке повећало би 

општу ефикасност органа локалне 

самоуправе у целини и тиме би био пружен 

потпунији правни сервис грађанима 

Србије. 

Не прихвата се. Инспекцијски надзор 

дефинисан је чланом 31. нацрта Закона 
ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  

40.  Члан 26. став 2 

Брисати став 2.  

Образложење: 

Није усклађен са чл. 35. Закона о 

комуналној милицији РС, који предвиђа и 

средњу школу у четворогодишњем трајању 

за комуналне милиционаре 

Прихвата се.  ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  

41.  Члан 34. 

Додати став 13. који гласи '' Изриче мере 

забране употребе извора буке или забране 

обављања делатности када се власнику, 

односно кориснику објекта привремено 

одузме предмет/емитер буке који је 

прибављен, употребљен или настао 

кршењем прописа везаних за заштиту од 

буке у угоститељским објектима. 

Не прихвата се. Чланом 38. прописана је 

забрана вршења одређене делатности у 

трајању од три године. 

ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  

42.  Члан 37. став 1. уместо речи  ''из члана 31. 

став 2. тачка1)'' треба да написати речи '' из 

члана 32. став 2. тачка 2)'' 

 

Образложење: 

Не прихвата се из разлога што је 

прихваћена примедба под редним бројем 

25.  

ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  
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Ради се о очигледној грешци у тексту 

43.  Члан 38. став 1. и 2. 

Умест речи '' из члана 35. овог закона'' треба 

написати '' члана 35. овог закона''. 

 

Образложење: 

Ради се о очигледној грешци у тексту 

Прихвата се ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ  

44.  Члан 18. став 4. 

Физичко лице за које се контролним 

мерењем утврди да поседује уређај који 

производи континуално буку биће 

забрањено коришћење уређаја. 

 

Образложење: 

Физичка лица су велики проблем у 

инспекцији. Поседују уређаје који 

производе континуалну буку на пример 

слушање гласне музике, цепање дрва на 

улици сваког дана, селектовање зрневња и 

слично.Оваквом одредбом у закону би се 

решио вели број случајева када физичка 

лица су бахата и праве буку. 

 

Не прихвата се – контрола физичког лица 

није предмег  нацрта Закона 
Татиана Милина Туранова 

Инспектор заштите животне 

средине Општина Бачки Петровац 

 

45.  Члан 24. став 5. би био: 

Контролно мерење буке по налогу 

инспектора или комуналне милиције ће се  

мерити без обавештавања власника или 

корисника уређаја за које се сумња да 

производе буку. 

Трошкове контролног мерења сноси 

јединица локалне самоуправе. 

 

Образложење: 

Не прихвата се. У члану 24.  не постоји 

став 5.  
Татиана Милина Туранова 

Инспектор заштите животне 

средине Општина Бачки Петровац 

 



 53/97 

Када се сумња да није могуће организовати 

мерење које ће показати тачно чињенично 

стање потребно је организовати мерење без 

обавештавања власника или корисника 

уређаја тј. да мерење буде у што већој 

тајности како би се могло утврдити 

правилније чињенично стање.Ово мерење 

би пало на терет локалне самоуправе која 

би морала да има издвојена средства за 

овакве намене. 

У казненим одредбама треба ставити ако се 

утврди контролним мерењем да је бука 

била већа од дозвољене власник или 

корисник уређаја који проузрокује буку 

биће кажњен: 

дакле предузеће,предузетник ,одговорно 

лице у предузећу,физичко лице. 

На овакав начин би било омогућено лакше 

сагледавање чињеничног стања, јер на 

терену утврдити ниво буке када за то зна 

власник бучних уређаја је јако тешко ту се 

праве разне измене у уређајима које се не 

могу открити у самом инспекцијском 

надзору. 

46.  Начелна примедба: Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог 
Драгана Ивановић, Инспектор 

заштите животне средине, 

Општинска управа Бајина Башта 
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Члан 14.  Звучна заштита као превнтивна 

мера, став 3.: 

У поступку техничког прегледа и издавања 

употребне дозволе за објекте, пројекте за 

које није потребна израда процене утицаја 

на животну средину и за пројекте за које је 

израђена студија процене утицаја на 

животну средину, утврђује се испуњеност 

мера звучне заштите у складу са техничким 

прописим аи стандардима. 

Требало би прецизирати, у поступку 

издавања локацијске дозволе, посебних 

услова, или приликом издавања 

грађевинске или употребне дозволе, 

инспектор за заштиту животне средине  или 

можда и грађевински инспектор, учествује 

ради утврђивања услова, односно 

потврђивања испуњења услова везаних за 

спровођење мера заштите од буке, као што 

грађевински инспектор потврђује темеље и 

конструкцију објекта. 

Такође, можда би требало вратити у 

делокруг ЈЛС, обављање послова за 

утврђивање минимално-технчких услова и 

других услова за обављање делатност, тако 

да се не може издати решење о испуњавању 

тих услова док се другим решењем не 

утврди да су спроведене мере заштите од 

буке (оваква обавеза је постојала у ранијем 

периоду). 

Трошкови доказивања спровођења мера 

заштите падале би на тере подносиоца 

захтева, односно корисника извора буке. 
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Код заштите од буке у Закону треба треба 

прецизирати временска ограничења и 

трајање дана, вечери и ноћ, а код 

угоститељски делатности, који користе 

изворе буке на отвореном ограничити 

употребу до 24 часа.  

И предлог да надзор над применом Закона 

врше санитарни инспектори, уместо 

инспектора за заштиту животне средине, 

као у већи европских градова, 

У ЈЛС, нема комуналне полиције, ко би 

онда вршио мерење буке? 

47.  Члану 16. став 1. речи ,,надлежни су“ 

мењају се у ,,у обавези су“. 

 

Образложење: 

Из саме дефиниције појма ,,надлежности“ 

проистиче то да је надлежност  право 

одлучивања о неком питању- компетенција, 

односно скуп послова који су у дјелокругу 

неког управног или судског органа.  

Имајући у виду да  предметним ставом 

законодавац разматра случај  прекорачења 

граничних вредности буке , логично је да  

се корисницима извора буке ( правним 

лицима)  који емитују буку изнад 

дозвољених граничних вредности  наметне  

обавеза предузимања одговарајућих мера у 

циљу свођења буке на дозвољене граничне 

вредности 

Не прихвата се. Прихваћена примедба под 

редним бројем 8.  
Оливера Најдановић, Инспектор 

заштите животне средине, ГУ Град 

Пожаревац 

48.  Члан 37. став 8, уместо речи ,, из члана 5-7“, 

треба да стоји ,,из става 5-7“ 

Прихвата се Оливера Најдановић, Инспектор 

заштите животне средине, ГУ Град 

Пожаревац 
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49.  У члану 26. нацрта Закона о заштити од 

буке брише се став 2. 

 

Образложење: 

 

Наведеним ставом 2. је предвиђено да 

комунални милиционар који врши мерење 

буке мора да има стечено више или високо 

образовање из образовно научног поља 

техничко-технолошких наука или из научне 

области физичких наука. 

 

Овакав захтев у погледу образовања 

комуналног милиционара који ће вршити 

мерење буке је непотребан и потпуно 

обесмишљава цео концепт закона, односно 

реално онемогућавање загађења буком из 

угоститељских објеката у великим 

градским центрима. Наиме, за мерење буке 

није неопходно имати формално 

образовање из образовно научног поља 

техничко-технолошких наука или из научне 

области физичких наука, већ је довољно да 

комунални милиционар прође обуку (која 

ће бити регулисана подзаконским актом 

регулисаним у ставу 4. истог члана). 

 

Такође, број комуналних милиционара који 

имају захтевано образовање је минималан, 

те би задржавањем овог решења и у закону 

било ефективно онемогућено вршење 

контроле извора буке, конкретно 

угоститељских објеката. 

 

Прихвата се Драган М.Маравић, адвокат 

Пуномоћник удружења“Сачувајмо 

Цетињску и Зетску“, Београд 
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50.  Члан 2, став 1, тачку 4, треба брисати 

 

Образложење: 

Бука из суседног домаћинства је врло чест 

извор прекомерне буке, па је нејасно због 

чега законодавац ову категорију емитера 

буке изоставља од примене када је овај 

закон у питању? 

Потребно је да законски акт буку из 

суседног домаћинства третира на посебан 

начин, па због тога заштита од овог извора 

буке мора наћи место у овом закону. 

 

Не прихвата се. 

Није у складу са Директивом 
Удружење “Не давимо Београд“ 

51.  У члану 4, став 1, тачка 18, се наводи 

„различита осетљивост становништва на 

буку“ која је ем потпупно нејасна ем 

лишена конкретног садржаја. 

Функционалност овако обликоване норме 

је упитна и зато што води различитим 

тумачењима и злоупотребама, па би ово 

требало уклонити из законског текста. 

 

Образложење: 

Израз „различита осетљивост 

становништва на буку“ није ни стручни 

нити научни термин, одн. реч је о 

недефинисаном појму што је недопустиво у 

законском нормирању, са становишта 

владавине права.  

Из описаног разлога није упутно користити 

је у прескриптивном ангажману 

законодавца, јер је извесно да би то довело 

до различитих и произвољних тумачења у 

смислу да за различите субјекте и 

Не прихвата се. 

Није у складу са Директивом 
Удружење “Не давимо Београд“ 
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различита лица постоји другачији „праг 

толеранције“ на буку те да „осетљивост“ 

није иста за све. Језик закона мора бити 

прецизан и јасан, односно да не сме 

остављати места за различита тумачења и 

различите, потенцијално вредносно 

конфликтне теорије. 

52.  У члану 17. став 6, реченицу: „Министар 

прописује методологију за утврђивање 

акустичних зона“ требало би допунити 

одређивањем рока и то оног који је реалан 

у сваком смислу, уважавајући све 

околности функционисања релевантних 

институција: “у року од 6 месеци од дана 

ступања на снагу овог закона“. 

 

Образложење: 

Ако се не би конкретно утврдио рок за 

доношење методологије од које зависи 

примена норми којима се непосредно 

грађани штите од буке, настала би 

ситуација својеврсне блокаде јер би све 

локалне самоуправе чекале на смернице 

надлежног министарства а које, зато што 

нема рок, може ово питање одлагати у 

недоглед. Иако верујемо у добре намере 

законодавца, чињеница је да је 

административно зло широко 

распрострањена пракса у поступању 

институција услед чега су грађани 

виктимизовани од стране оних који би 

требало да их заштите. Утврђивање 

конкретног и јасног рока да надлежно 

министрство поступа у овој ствари, 

Не прихвата се. Није у складу са правном 

методологијом писања закона. 
Удружење “Не давимо Београд“ 
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објективизује обавезе и омогућава 

утврђивање индивидуалне одговорности 

која је у основи либералног друштва, одн. 

демократије. Истовремено, на овај начин се 

постиже и циљ тзв. генералне превенције 

трансгресија релевантних норми, јер 

показује да је законодавац решен и спреман 

да се проблемом буке заиста и бави. 

53.  У члану 19. у првом ставу уместо речи 

„дужан је да обезбеди“ треба да стоји 

„обавезан је да обезбеди“. 

 

Образложење: 

Сматрамо да реч „дужан“ није адекватан 

термин и да оставља могућност другачијег 

тумачења и злоупотребе. Реч „обавезан“ је 

јасна и недвосмислена, јер угоститељском 

објекту установљава обавезу да обезбеди 

прописане услове. Иако се вредност 

етичког слоја норми не може довољно 

нагласити, њена функционалност захтева и 

адекватне људске ставове и склоности који 

мотивишу људе да се понашају у складу с 

тим нормама. Имајући у виду стање на 

терену које показује одсуство тих 

драгоцених елемената који смањују 

напетости у друштву, неопходна је 

одговарајућа терминологија. На тај начин 

појмови могу да се разумеју на 

неконтроверзан начин. 

 

Не прихвата се. Није у складу са правном 

методологијом писања закона 
Удружење “Не давимо Београд“ 

54.  Члан 20. став 2 је нејасан када је у питању 

„захтев“ организатора скупа. 

 

Не прихвата се. Није предложен конкретан 

предлог. 
Удружење “Не давимо Београд“ 
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Образложење: 

Нејасно је да ли сваки организатор и за 

сваки појединачни скуп мора да захтева од 

локалне самоуправе да му достави „мере 

заштите“ које ће бити спроведене приликом 

одржавања скупа или је то ствар процене 

организатора? У том смислу овај члан мора 

бити прецизнији и јаснији. 

 

55.  У члану 20. став 3., рок од 20 дана је 

предугачак и противан је важећим 

прописима који дефинишу пријаву и 

организацију скупа па би требало 

променити прескрипцију тако да стоји рок 

од 2 дана. 

Образложење: 

У пракси се јавни скупови организују и 

пријављују за свега неколико дана, што је 

пракса Европске уније. Уколико би се 

одржавање јавног скупа ограничило и 

условило добијањем мера од стране 

локалне самоуправе 20 дана унапред, онда 

би се изгубила свака смисао одржавања 

скупа. 

У вези са овим је и веома важно питање о 

томе шта се дешава уколико локална 

самоуправа не достави организатору 

потребне мере заштите? 

Не прихвата се. Одступа од концепта 

нацрта Закона. 
Удружење “Не давимо Београд“ 

56.  Члан 20. став 4 треба брисати 

 

Образложење: 

Уколико би се овај став усвојио и постао 

део имеративног права Републике Србије, 

онда ни један јавни скуп не био могао да 

Не прихвата се. Није у складу са 

прописима о јавним скуповима. 
Удружење “Не давимо Београд“ 
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буде одржан без „акта“ локалне самоуправе 

који прописује мере заштите. Како форма и 

садржина акта остају непознати, свака 

локална самоуправа могла би, по 

сопственом нахођењу и на основу свог 

тумачења, утврђивати „услове“ за 

одржавање јавног скупа што је недопустиво 

и противно члану 54. Устава Репеублике 

Србије гарантује право окупљања. 

57.  У члан 21. став 6 стоји „субјекти из става 3. 

и 5.“ а треба да стоји „субјекти из става 3. и 

4.“ 

Образложење: 

Сматрамо да се ради о очигледној омашци 

приликом навођења ставова овог члана. 

Прихвата се. 

 
Удружење “Не давимо Београд“ 

58.  У члану 23. став 1. наводи се рок од 3 

године који би требало да буде 2 године. 

 

Образложење: 

Рок од 3 године, поред неких других рокова 

које овај Нацрт закона прописује, је 

исувише дугачак. Уколико би се чекали сви 

наведени рокови, овај закон у пуном обиму 

не би почети да се примењује пре 2025. 

године, што је само по себи апсурдно. 

Сматрамо да све предвиђене рокове треба 

смањити (скратити) како би се добило на 

ефикасности и како би законодавац 

(почевши од себе) показао озбиљну вољу да 

се проблеми које овај предлог закона 

третира заиста и реше. 

Не прихвата се. Одступа од концепције 

нацрта Закона. 
Удружење “Не давимо Београд“ 

59.  Члан 25. треба брисати. 

Образложење: 

Не прихвата се. Услови које стручна 

организација мора да испуњава прописани 

су подзаконским актом.  

Удружење “Не давимо Београд“ 
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Поред тога што се противимо давању 

јавних овлашћења приватним фирмама, 

предложени члан закона на више нивоа 

представља извор будућих проблема у 

пракси. 

Не наводе се критеријуми за избор, нема 

имена потребне акредитације и ко исту 

издаје, нема рока у коме министар доноси 

решење. 

Такође, не постоји будући јавни регистар 

ових правних лица, територије за које су 

надлежни, датум издавања решења, цене 

њихових услуга и слично. 

Генерално узев, усвајањем оваквог 

законског решења, приватним фирмама би 

се дало право да мере ниво буке при чему 

само онај ко има новчана средства има 

могућности да буде ангажован, чиме се 

крши члан 36. Устава Републике Србије 

који гарантује право на једнаку правну 

заштиту. 

60.  У члану 26, други став, наводи се захтев у 

погледу нивоа и врсте образовања за 

службеника комуналне полиције „односно 

да има стечено високо или више 

образовање из образовно научног поља 

техничко-технолошких наука или из научне 

области физичких наука“. Ово треба да се 

брише, а да се уместо ње захтева да: „има 

адекватно образовање које му омогућава 

обављање послова из става 1. “ 

 

Образложење: 

Не прихвата се. Министар ће ближе 

прописати услове који треба да испуњава 

комунални милиционар да би могао да 

врши послове мерења буке 

 

Удружење “Не давимо Београд“ 
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Имајући у виду овако превисоке одређене 

критеријуме у погледу стручне спреме, 

потпуно је јасно да локалне самоуправе 

неће моћи да пронађу људе са оваквим 

образовним профилом за обављање овог 

посла, па+би се нашле у ситуацији да се 

због недостатка кадра бука опште не мери, 

јер нема ко да је мери. 

Локалне самоуправе, односно комуналне 

милиције, имају организационе и техничке 

проблеме са којима се сучавају свакодневно 

у свом деловању, па је потпуно јасно да би 

усвајање овакве одредбе овај проблем само 

повећало, јер неће бити могуће наћи 

образовни кадар са овако високо 

постављеним критеријумима а који ће бити 

спреман да ради у комуналној милицији и 

мери ниво буке преко ноћи, државним 

празницима или у сличним приликама.  

61.  У члану 32. у првом ставу последње две 

речи „угоститељских објеката треба да се 

избришу, а уместо њих треба да стоји 

„објеката који емитују буку“. 

 

Образложење: 

Предложени став је погрешан, јер се 

логичким тумачењем може закључити да 

закон третира само „угоститељске објекте“ 

односно да се мерење буке може вршити 

само у њима, што није тачно имајући у виду 

целокупан текст закона, а посебно уводне 

одредбе закона. 

 

Не прихвата се. Предмет надзора 

комуналне милиције, у области заштите од 

буке  су искључиво угоститељски објекти.   

Удружење “Не давимо Београд“ 
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62.  Члан 32. став 5. је нејасан и треба ка 

прецизирати у смислу навођења 

конкретних мера, поред наведених у 

претходним ставовима, које комуналном 

милицонеру стоје на располагању. 

Образложење:  

Термин друге мере је нејасан и преширок 

имајући у виду проблеме који се тренутно 

јављају приликом теренске контроле, 

сматрамо да би навођење конкретних мера 

који комунални милиционер  може да 

предузме било целисходније и да ли би 

више могућности за решење сваке 

конкретне ситуације 

Не прихвата се . Није у складу са правном 

методологијом писања закона. 
Удружење “Не давимо Београд“ 

63.  Општа примедба: 

 

Коментар је везан за акустику која се 

створила од појаве нових зграда.  

Клаустофобичан простор који добијамо, 

без обавезе инвеститора  да  у оквиру 

пројекта формира зелену површину, са 

адекватним културама која би и поред 

чистог ваздуха неутралисала буку, верујем 

да би увелико смањила проблем који 

постоји. 

Не прихвата се. Није предложен конкретан 

предлог. 
Чуваркућа Плус – професионално 

управљање зграда  

64.  Члан 16. 

Дефинисати вредности индикатора буке. 

 

Образложење: 

У овом члану се експлицитно каже да се 

„Граничне вредности исказују 

индикаторима буке у складу са овим 

законом“ а у предложеном Нацрту нема ни 

помена о томе. Сматрамо да би правилније 

Не прихвата се. Граничне вредности за 

дан, вече и ноћ прописане су 

подзаконским актом . 

„УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БЛОКА 

30“, Нови Београд 
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било да се индикатори буке дефинишу већ 

овим законом, уместо што се све што је од 

суштинске важности за његову примену 

оставља да буде касније уређено 

прописима. Приликом одређивања 

максималних вредности буке предлажемо 

да се има у виду став Светске здравствене 

организације да је поремећај сна веома 

озбиљан здравствени проблем и да ноћни 

ниво буке преко 40 dB може довести до 

блажих поремећаја док ниво преко 55 dB 

може довести до повећања крвног притиска 

и срчаног удара. Наш тренутно важећи 

пропис одређује максималне вредности на 

отвореном простору у стамбеној зони на 45 

dB а у стану са затвореним прозорима на 30 

dB, али реалност живота у становима је 

таква да се у летњем периоду, када је жива 

музика из угоститељских објеката акутни 

проблем, морају држати отворени прозори 

како би се омогућило какво такво 

расхлађивање прегрејаних станова. При 

том та Уредба о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања 

и штетних ефеката буке у животној средини 

из 2010 дефинише ноћ као период од 22 до 

06 часова а сви угоститељски објекти 

емитују музику до 24 односно 01 викендом, 

чиме драстично крше и тако постављене 

вредности. 

65.  Члан 19. 

Дефинисати мере звучне заштите које је 

угоститељски објекат дужан да обезбеди. 

Не прихвата се. Прописано је чланом 19. 

став 3. нацрта Закона 
„УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БЛОКА 

30“, Нови Београд  
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Образложење: 

У овом члану, који је кључан за грађане 

који су угрожени буком из угоститељских 

објеката, каже се „да је објекат дужан да 

обезбеди мере звучне заштите прописане 

овим законом“, а оне нигде нису поменуте 

у тексту Закона, што такође оставља сиву 

зону за тумачења и примену. У том члану се 

даље каже да јединица локалне самоуправе 

може посебним актом да уређује услове за 

опремање угоститељског објекта, што опет 

пребацује лопту негде другде, јер шта ако 

ЈЛС не уреди те услове којима се обезбеђује 

заштита од буке и начин контроле буке? 

Онда угоститељски објекат ради само 

према овом закону, у коме се ништа 

прецизније не дефинише, и ето проблема за 

грађане. 

66.  Члан 26. 

Избацити услов да комунални милиционер 

мора да поседује високо или више 

образовање из образовно научног поља 

техничко технолошких наука или из научне 

области физичких наука. 

 

Образложење: 

Овим условом се драстично ограничава 

број припадника комуналне милиције што 

доводи до неадекватне реакције по 

притужбама грађана на прекомерну буку а 

самим тим онемогућава спровођење овог 

закона.  

 Прихвата се.  „УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БЛОКА 

30“, Нови Београд 
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Мерење буке на терену није комплексни 

научни експеримент већ се изводи 

једноставно, аутоматским уређајем који не 

захтева посебну стручну спрему за 

руковање. Ово је упоредиво са алко-тестом 

које спроводе службеници полиције 

(Правилник о начину вршења контроле и 

непосредног регулисања саобраћаја) који 

не тражи да службеник који рукује 

алкометром буде одређеног степена 

стручне спреме. 

67.  Члан 26. 

Дефинисати да уређај за мерење буке буде 

тако подешен да се извршено мерење 

аутоматски пребацује у информациони 

систем и да се не може избрисати ни из 

система ни са уређаја. 

Образложење: 

Овим би се спречила корупција односно 

примање мита од угоститељског објекта за 

поништавање или „штеловање“ резултата 

мерења. Слично као што алко тест не може 

бити избрисан из алкометра, што 

онемогућава да несавесни возач понуди 

мито службенику полиције и тако се 

извуче. 

Не прихвата се. ЈЛС прписује начин  

контроле нивоа буке из угоститељских 

објекта од стране комуналне милиције 

„УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БЛОКА 

30“, Нови Београд 

68.  Члан 26. 

Дефинисати да се мерење буке ради без 

најаве, да се врши на фасади тј. са спољне 

стране објекта као и да комунални 

милиционери по пријави станара морају да 

изађу на терен и изврше мерење. 

Сматрамо да би мерења требало вршити на 

фасади објекта уместо као што досадашњи 

Не прихвата се. ЈЛС прописује начин  

контроле нивоа буке из угоститељских 

објекта од стране комуналне милиције 

„УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА БЛОКА 

30“, Нови Београд 
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закон предвиђа унутра са затвореним 

прозорима, јер највеће проблеме станари 

заправо имају лети када је ударна сезона 

рада башти са живом музиком а када је у 

неклиматизованим становима нехумано, па 

чак и немогуће живети са затвореним 

прозорима. 

69.  Члан 2.  

Изузеци од примене, брисати тачку 6., из 

става 1. – од домаћих и дивљих животиња 

Образложење: 

 

Проблем који становништво има са буком 

од домаћих и дивљих животиња није 

занемарљив, посебно када је у питању 

лавеж паса (луталица или власничких), 

који, како у сеоској тако и градској средини, 

онемогућава миран сан и регенерацију, 

нужне за правилно психо-физичко 

функционисање човека.  

И до сада је било више пријава суграђана 

због овог проблема, које су занемариване и 

за које, у пракси,  нико није био надлежан. 

Уношењем ове одредбе права суграђана би 

се додатно минимизовала. 

Не прихвата се. Предмет захтева 

регулисан је другим прописима (област 

ветерине и комуналних делатности) 

Марија С. Дедовић  

Асоцијација правника „АЕПА“ 

70.  Члан 14.  

Звучна заштита као превентивна мера, 

додаје се став 4. који гласи „Просторије у 

угоститељским објектима у којима се 

емитује музика или изводи музички 

програм имају додатну звучну изолацију, 

којом се обезбеђује адекватна заштита од 

буке. Исто се односи и на друге објекте 

(постројења, перионице и сл.) која могу 

Не прихвата се. Предмет захтева 

регулисан је прописима из области 

угоститељства. 

Марија С. Дедовић  

Асоцијација правника „АЕПА“ 



 69/97 

производити буку услед опреме коју 

користе“. 

 

Образложење: 

Нужност додатне акустичке изолације 

резултанта је практичних проблема која 

настају, након добијања употребне дозволе, 

што је случај са топланом која је, након 

скоро 30. година рада без проблема у 

погледу буке, након нове опреме која је 

уграђена у објекат почела да производи 

вибрације, потресе, иритирајући звук који 

има ефекат „центрифуге“, тј. производи 

сличан звук, који је довео до тога да 

задобијемо озбиљна обољења.  

71.  Члан 19. 

Заштита од буке из угоститељских објеката 

- додати став 4. који гласи „Свака јединица 

локалне самоуправе дужна је да донесе акт 

којим:  

1) уређује радно време угоститељских 

објекта, на начин да исто отпочне најраније 

у 7.00 сати а да се заврши најкасније у 24.00 

сата;  

2) утврђује емитовање музике или 

приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима и то најдуже до 

22.00 сата, а петком и суботом до 24.00 сата.   

 

Образложење: 

У начелним примедбама и предлозима, тј. 

примерима из праксе детаљно је наведено 

зашто је ово решење нужно и, чини се 

једино, које може дати адекватне резултате 

Не прихвата се. Предмет захтева 

регулисан је прописима из области 

угоститељства. 

Марија С. Дедовић  

Асоцијација правника „АЕПА“ 
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у погледу заштите становништва од 

загађења буком у животној средини. Бука, 

посебно од покретних објеката – сплавова, 

погађа и становништво које је километрима 

удаљено од њих, а исти емитовање музике 

почињу од 22.00, односно 23.00 сата до 

06.00 сати ујутру, па и дуже, што резултира 

неописивим душевним и телесним патњама 

оних који су изложени буци, односно до 

којих бука допире.   

72.  Члан 20. став 1. 

Одржавање јавних скупова – у последњем 

реду првог пасуса, након речи одржавања 

уместо тачке ставити запету (,) и додати „с 

тим да то време не може бити дуже од 22.00 

сата, а петком и суботом до 24.00 сата, под 

условом поштовања прописаних мера 

звучне заштите“.  

 

Образложење: 

У начелним примедбама и предлозима, тј. 

примерима из праксе детаљно је наведено 

зашто је ово решење нужно и, чини се 

једино, које може дати адекватне резултате 

у погледу заштите становништва од 

загађења буком у животној средини. Бука 

која потиче од јавних скупова (концерата, 

нпр.) који, углавном, трају до раних 

јутарњих сати или дужи временски период 

до раних јутарњих сати (наведен је пример 

фестивала „Девет“) резултира неописивим 

душевним и телесним патњама оних који су 

изложени буци, односно до којих бука 

Не прихвата се. Предмет захтева је у 

надлежности ЈЛС-а. 

Марија С. Дедовић  

Асоцијација правника „АЕПА“ 
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допире. Ту утврђене мере заштите од буке 

не делују и прекорачења су очигледна.  

73.  Члан 19.  

после става 2. додати став 3. који гласи: 

 

"Забрањено је извођење музичко-сценског 

програма уживо (тзв. жива музика) у 

угоститељским објектима који се налазе у 

стамбеним или стамбено-пословним 

зградама, изузев акустичне музике.". 

 

Образложење: 

Увођењем потпуне забране емитовања 

живе музике у стамбеним и стамбено-

пословним зградама: (а) сузбија се 

најдрастичнији облик емитовања буке 

којим се непосредно ометају станари, а који 

није могуће сузбити мерама звучне заштите 

прописаним законом, будући да ометање 

станара проузрокује и велики број лица 

који се по правилу окупља унутар и испред 

угоститељских објеката који емитују живу 

музику, (б) растерећују се органи у чијој 

надлежности је мерење буке, тако да се 

ограничени ресурси за надзор над 

применом закона могу искористити за 

мерење буке из других извора, и (в) уводи 

се тржишна равноправност међу 

привредним субјектима који обављају 

угоститељску делатност у стамбеним или 

стамбено-пословним зградама, тако да се 

угоститељи који немају техничке или 

финансијске могућности да обезбеде 

Не прихвата се. Предмет захтева 

регулисан је прописима из области 

угоститељства и области становања. 

Адвокат Иван Пантовић, 

„МОРАВЧЕВИЋ, ВОЈИНОВИЋ И 

ПАРТНЕРИ АОД“ 
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прописане услове и мере звучне заштите не 

стављају у неравноправан положај. 

74.  Члану 37. став 1.  

после речи "изнад прописаних граничних 

вредности" додати речи "односно који 

поступа супротно забрани из члана 19. став 

3. овог закона.". 

 

Образложење: 

Ова измена је у вези са предложеном 

изменом у члану 19. 

Не прихвата се. Није прихваћена 

предложена измена члана 19. (под редним 

бројем 73.) 

Адвокат Иван Пантовић, 

„МОРАВЧЕВИЋ, ВОЈИНОВИЋ И 

ПАРТНЕРИ АОД“ 

75.  Члан 19.  

потребно је додати члан 20. који ће гласити: 

 

Заштита од буке коју емитују возила 

 

Члан 20. 

 

Возила која емитују буку преко дозвољене 

вредности приликом покретања возила из 

места или у току вожње наглим повећањем 

брзине кретања на начин да долази до 

стварања прекомерне буке или шкрипе 

услед проклизавања погонских точкова 

возила, осим у случају опасности,  

У појединачне изворе буке спада и бука 

коју емитују возила која имају прерађен 

издувни систем, производећи већу буку од 

фабрички предвиђене. 

Контролу и мерење нивоа буке коју емитују 

возила може да врши комунални 

милиционер као и полицијски службеник 

приликом вршења контроле у саобраћају 

уређајем за мерење буке, под условима који 

Не прихвата се. Није у складу са 

концепцијом Закона.  

Љубиша Живадиновић, адвокат 
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су прописани овим законом о прописима 

донетим на основу овог закона. 

Министар прописује ниво буке у 

децибелима,  методе мерења буке, 

садржину и обим извештаја о мерењу буке 

возила. 

 

У ставу 1. предвиђена је она категорија 

возила која својим начином вожње, наглим 

убрзавањем, турирањем, дрифтовањем, 

наглим кочењем, односно проклизавањем 

емитује висок ниво буке. Обухваћен је 

начин вожње појединаца који доводи до 

емитовања буке. Ослобађајући разлог је 

предвиђен и подразумева избегавање 

непосредне опасности. 

 

Образложење: 

У ставу 2. предвиђена је она категорија 

возила, чији власници или корисници 

прерађују издувне системе, скидајући 

прегушиваче са ауспуха, проширењем 

пречника издувне гране, бушењем и сваком 

другом прерадом којом се одступа од 

фабричких стандарда, а за последицу има 

повећање нивоа буке коју емитују. 

 

У ставу 3. предвиђена су лица која могу 

вршити непосредну контролу нивоа буке 

возила. Поред комуналних милиционера 

који су предвиђени само за Град Београд, 

надлежност је дата и полицијским 

службеницима, који ће приликом 

заустављања возила имати могућност да 
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помоћу посебног апарата измере ниво буке 

који та возила емитују. 

 

Правилником ће се прописати за сваку 

врсту возила (аутомобил, камион, мотор, 

мотоцикл...), узевши у обзир годину 

производње, распон изражен у децибалима, 

те ће се прописати минимум и максимум, 

као и дозвољена толеранција од пар 

децибала испод и изнад прописаног 

минимума и максимума нивоа буке.  

76.  Члан 26, став 2. Нацрта је потребно 

изменити: 

 

Мерење буке из угоститељских објеката 

Члан 26. став 2. 

Комунални милиционер из става 1. овог 

члана мора да испуњава услове у погледу 

стручне спреме, односно да има стечено 

високо или више образовање из образовног 

научно поља техиичко-технолошких наука 

или из научне области физичких наука. 

похађа одговарајући курс из области 

мерења и утврђивања буке. 

 

Образложење: 

Предвиђен услов да комунални милицајац 

мора да има високо или више образовање из 

образовно научног поља техничко-

технолошких наука или из научне области 

физичких наука да би вршио мерења нивоа 

буке, је превисоко постављен. 

 

Не прихвата се – Министар ће ближе 

прописати услове који треба да испуњава 

комунални милиционар да би могао да 

врши послове мерења буке.  

Љубиша Живадиновић, адвокат 
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Наиме, услов да лице постане комунални 

полицајац јесте четврти степен стручне 

спреме и одређене псиихофизичке и 

здравствене способности. Лица која су 

припадници комуналне милиције у 

највећем броју случајева испуњавају тај 

минимални услов и немају завршене више 

школе и факултете, а нарочито не из 

области природних наука. 

 

Усвајањем овог услова би значило да 

ниједан припадник комуналне милиције у 

дужем временском периоду (три односно 

четири године, колико трају студије) не би 

могао да врши контролу буке на терену, те 

би у дужем временском периоду ова област 

остала фактички нерегулисана. 

 

Уместо услова предвиђеног Нацртом 

закона, потребно је предвидети услов 

похађања курса у одређеном трајању, на 

коме би припадницима комуналне 

милиције били објашњени основни 

принципи из акустике, начина коришћења 

апарата за мерење буке, евиденција буке и 

остале информације битне у раду. 

77.  Након члана 32. потребно је додати члан 33. 

који ће гласити: 

 

Овлашћења полицијског службеника 

Члан 33. 

 

Полицијски службеник у вршењу контроле 

саобраћаја је, поред овлашћења прописаних 

Не прихвата се. Није у складу са 

концепцијом Закона.  

Љубиша Живадиновић, адвокат 
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законом којим се уређују послови и 

овлашћења полиције, у складу са овим 

законом, посебно овлашћен и да изврши 

мерење нивоа буке које емитују возила. 

У случају када при извршеном мерењу 

нивоа буке из ставе 1. овог члана утврди 

прекорачење прописаних граничних 

вредности буке, полицијски службеник је 

овлашћен да: 

        1) изда прекршајни налог, односно 

поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка за прекршаје установљене овим 

законом; 

        2) искључи возило из саобраћаја, упути 

возило на контролни технички преглед 

возила, као и да изрекне меру уклањања, 

односно премештања возила, као и 

постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила; 

        3) нареди друге мере у складу са 

законом који уређује овлашћења 

полицијских службеника, односно 

инспекцијски надзор. 

 

Образложење: 

Ставом 1. изричито је предвиђено да 

полицијски службеник поред овлашћења 

која му признају други закони, врши и 

мерење нивоа буке која емитују возила. 

 

Ставом 2. предвиђене су мере признате 

овим законом које је полицисјки сужбеник 

дужан да примени. Тачком један је 

предвиђено издавање прекршајних налога, 
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односно подношење захтева за покретањем 

прекршајног поступка. Тачком два је 

предвиђена дужност искључења из 

саобраћаја возила које емитује буку преко 

дозвољеног нивоа, затим упућивање тог 

возила на контролни технички преглед 

(разлог ове мере је због возила на којима су 

прерађени издувни системи) и његовог 

уклањања, односно премештања, као и 

постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила. Тачком трећом се 

упућује на друге мере, предвиђене другим 

законима. 

78.  Након члана 37. потребно је додати члан 38. 

који ће гласити: 

 

Члан 38. 

 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 

динара казниће се возач уколико емитује 

буку изнад прописаних граничних 

вредности емитовањем буке на начин 

предвиђен чланом 20. став 1. Закона. 

Новчаном казном од 200.000 динара 

казниће се за прекршај из члана 20. став 2. 

правно лице уколико возило емитује буку 

преправљањем издувног система изнад 

прописаних фабричких вредности. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће 

се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 50.000 динара. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће 

се предузетник као и физичко лице као 

Не прихвата се. Није у складу са 

концепцијом Закона.  

Љубиша Живадиновић, адвокат 
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власник возила, новчаном казном од 

100.000 динара. 

За прекршај из става 2. овог члана, возило 

се обавезно упућује на контролни технички 

преглед. 

 

Овим чланом су предвиђене санкције за 

одредбе које су претходно прописане као 

кажњиве. 

 

Образложење: 

У ставу 1. казна је предвиђена за случај 

покретања возила из места или у току 

вожње наглим повећањем брзине кретања 

на начин да долази до стварања прекомерне 

буке или шкрипе услед проклизавања 

погонских точкова возила. Новчана казна је 

тада предвиђена само за возача који је 

својим начином вожњем допринео 

прекорачењу дозвољеног нивоа буке. 

 

Ставом 2. казна је предвиђена за случај 

преправке издувног система, због чега 

возило емитује висок ниво буке и тада ће се 

казнити правно лице као власник. Ставом 

трећим је предвиђена казна и за одговорно 

лице у правном лицу. Ставом четвртим је 

предвиђена казна за предузетника и 

физичко лице, а ставом петим се предвиђа 

обавеза обавезног упућивања возила на 

контролни технички преглед, када постоји 

преправка издувног система. 

Новчана казна је виша за лица чије је 

возило преправљено са намером да 
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производи виши ниво буке, и она је 

прописана у фиксном износу. 

 

Новчана казна за емитовање буке услед 

начина вожње је прописана у казненом 

распону и блажа је, њом се погађа само 

возач. 

79.  Члан 16. 

 

Дефинисати вредности индикатора буке.  

Образложење: 

У овом члану се експлицитно каже да се 

„Граничне вредности исказују 

индикаторима буке у складу са овим 

законом“ а у предложеном Нацрту нема ни 

помена о томе. Сматрамо да би правилније 

било да се индикатори буке дефинишу већ 

овим законом, уместо што се све што је од 

суштинске важности за његову примену 

оставља да буде касније уређено 

прописима. Приликом одређивања 

максималних вредности буке предлажемо 

да се има у виду став Светске здравствене 

организације да је поремећај сна веома 

озбиљан здравствени проблем и да ноћни 

ниво буке преко 40 дБ може довести до 

блажих поремећаја док ниво преко 55 дБ 

може довести до повећања крвног притиска 

и срчаног удара. Наш тренутно важећи 

пропис одређује максималне вредности на 

отвореном простору у стамбеној зони на 45 

дБ а у стану са затвореним прозорима на 30 

дБ, али реалност живота у становима је 

таква да се у летњем периоду, када је жива 

Не прихвата се. Граничне вредности за 

дан, вече и ноћ прописане су 

подзаконским актом. 

Љубомир Ристић 
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музика из угоститељских објеката акутни 

проблем, морају држати отворени прозори 

како би се омогућило какво такво 

расхлађивање прегрејаних станова. При 

том та Уредба о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања 

и штетних ефеката буке у животној средини 

из 2010 дефинише ноћ као период од 22 до 

06 х а сви угоститељски објекти емитују 

музику до 24 односно 01 викендом, чиме 

драстично крше и тако постављене 

вредности. 

80.  Члан 19. 

Дефинисати мере звучне заштите које је 

угоститељски објекат дужан да обезбеди. 

 

Образложење: 

У овом члану, који је кључан за грађане 

који су угрожени буком из угоститељских 

објеката, каже се „да је објекат дужан да 

обезбеди мере звучне заштите прописане 

овим законом“, а оне нигде нису поменуте 

у тексту Закона, што такође оставља сиву 

зону за тумачења и примену. У том члану се 

даље каже да јединица локалне самоуправе 

може посебним актом да уређује услове за 

опремање угоститељског објекта, што опет 

пребацује лопту негде другде, јер шта ако 

ЈЛС не уреди те услове којима се обезбеђује 

заштита од буке и начин контроле буке? 

Онда угоститељски објекат ради само 

према овом закону, у коме се ништа 

Не прихвата се. Прописано је чланом 19. 

став 3. нацрта Закона 

 

Љубомир Ристић 
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прецизније не дефинише, и ето проблема за 

грађане. 

81.  Члан 26. 

Избацити услов да комунални милиционер 

мора да поседује високо или више 

образовање из образовно научног поља 

техничко технолошких наука или из научне 

области физичких наука. 

 

Образложење: 

Овим условом се драстично ограничава 

број припадника комуналне милиције што 

доводи до неадекватне реакције по 

притужбама грађана на прекомерну буку а 

самим тим онемогућава спровођење овог 

закона.  

Мерење буке на терену није комплексни 

научни експеримент већ се изводи 

једноставно, аутоматским уређајем који не 

захтева посебну стручну спрему за 

руковање. Ово је упоредиво са алко-тестом 

које спроводе службеници полиције 

(Правилник о начину вршења контроле и 

непосредног регулисања саобраћаја) који 

не тражи да службеник који рукује 

алкометром буде одређеног степена 

стручне спреме. 

Прихвата се.  Љубомир Ристић 

82.  Члан 26. 

Дефинисати да уређај за мерење буке буде 

тако подешен да се извршено мерење 

аутоматски пребацује у информациони 

систем и да се не може избрисати ни из 

система ни са уређаја. 

Образложење: 

Не прихвата се. ЈЛС прописује начин  

контроле нивоа буке из угоститељских 

објекта од стране комуналне милиције 

Љубомир Ристић 
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Овим би се спречила корупција односно 

примање мита од угоститељског објекта за 

поништавање или „штеловање“ резултата 

мерења. Слично као што алко тест не може 

бити избрисан из алкометра, што 

онемогућава да несавесни возач понуди 

мито службенику полиције и тако се 

извуче. 

83.  Члан 26. 

Дефинисати да се мерење буке ради без 

најаве, да се врши на фасади тј са спољне 

стране објекта као и да комунални 

милиционери по пријави станара морају да 

изађу на терен и изврше мерење. 

 

Образложење: 

Сматрамо да би мерења требало вршити на 

фасади објекта уместо као што досадашњи 

закон предвиђа унутра са затвореним 

прозорима, јер највеће проблеме станари 

заправо имају лети када је ударна сезона 

рада башти са живом музиком, а када је у 

неклиматизованим становима нехумано, па 

чак и немогуће живети са затвореним 

прозорима. 

Не прихвата се. ЈЛС прписује начин  

контроле нивоа буке из угоститељских 

објекта од стране комуналне милиције 

Љубомир Ристић 

84.  Општа примедба: 

Није довољно само мерење јачине буке. 

 

Образложење: 

Зујање неисправног aпарата комшије ноћу 

и дању, онемогућава сан. Лајање паса 

сатима у суседном стану, музика из 

удаљеног кафића, скакање деце и лупање, 

Не прихвата се. Сугестије су дате у форми 

констатације без конкретног предлога 

одредбе. 

Марина Ратковић 
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то не прелази неки велики број децибела, 

али је иритирајуће и онемогућава нормалан 

живот.  

Ово су само неки примери. 

85.  Чланови 23.,24., 25. 

Обухватити Законом и све звучне појаве 

које онемогућавају или отежавају живот, 

посебно сан. 

Не прихвата се. Није у складу са 

Директивом. 

Марина Ратковић 

86.  Општа примедба: 

1. Забранити извођење музичког програма 

са живом музиком и разгласом 

угоститељским објектима. 

2. Овластити и регуларну полицију да мери 

ниво буке у складу са очувањем јавног реда 

и мира.  

3. Забранити коришћење бас уређаја, јер 

против ниских фреквенција никаква звучна 

изолација није од помоћи. 

4. Скратити дозвољено време за извођење 

музичког програма најдуже до 22 часова. 

5. Дефинисати удаљеност од звучника са 

које се мери и смањити дозвољени ниво 

децибела на 35 када је реч о музици. 

Не прихвата се. Није прецизно дефинисана 

предложена измена Закона. 

Александар Додић 

87.  Члан 16. 

Министар одлучује о : 

а)Висини дозвољеног ниво буке. У овом 

члану треба јасно да се нагласи јацина 

дозвољеног ниво буке. За стамбене зграде 

сада је дозвољен ниво 30 децибала.  

 

Образложење: 

То мора да се смањи на 20 децибала. 

Не прихвата се. Граничне вредности за 

дан, вече и ноћ прописане су 

подзаконским актом, а методе мерења 

буке важећим стандардима. 

Јасмина Маринковић 
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б)Начин снимања буке. У садашњем закону 

стоји да начин снимања буке из стамбених 

зграда је са затвореним прозорима.  

Образложење: 

То мора да се промени и сада јано наведе у 

овом предлогу закона да се дозволи мерење 

88.  Члан 23.  

Власник, управљач објектом треба да мери 

буку једном у 6 месеци, а не у 3 године. 

Не прихвата се. Није у складу са 

концепцијом Закона. 
Јасмина Маринковић 

89.  Члан 26. 

свака локална јединица у сразмери обима 

града мора да обезбеди одређени број 

квлификованих комуналних милиционера у 

сваком граду да мозе за један дан / ноц  да 

опслузи цео град (одговори на све позиве на 

буку од стране градјана одмах). 

Не прихвата се. Предмети захтев је у 

надлежности ЈЛС-а 
Јасмина Маринковић 

90.  Члан 37.  

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 

казниће се угоститељ који понови 

прекорачење у року од 3 МЕСЕЦА (не 

годину дана).  

А ако угоститељски објекат има више од 3 

пријаве на буку у кратком временском 

периоду инспектор има право да 

привремено затвори објекат на 14 дана. 

Не прихвата се, није у складу са 

концепцијом закона   
Јасмина Маринковић 

91.  Општа примедба: 

Акустичке зоне локалне самоуправе 

требају да ставе на јавну расправу пре 

усвајања предлога. 

Не прихвата се. Регулисано је прописима 

из области планирања и изградње. 
Јасмина Маринковић 

92.  Члан 41. 

Рок за акустичко зонирање 

Да се предлог о акустичким зонама стави на 

јавну расправу. 

 

Не прихвата се. Регулисано је прописима 

из области планирања и изградње. 
Јасмина Маринковић 
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Образложење: 

Грађани / станари требају да дају своје 

мишљење и поделе своја искуства да би се 

што адекватније прописале зоне. 

93.  Члан 16. 

Дефинисати вредности индикатора буке.  

 

Образложење: 

У овом члану се експлицитно каже да се 

„Граничне вредности исказују 

индикаторима буке у складу са овим 

законом“, а у предложеном Нацрту нема ни 

помена о томе. Сматрамо да би правилније 

било да се индикатори буке дефинишу већ 

овим законом, уместо што се све што је од 

суштинске важности за његову примену 

оставља да буде касније уређено 

прописима. Приликом одређивања 

максималних вредности буке предлажемо 

да се има у виду став Светске здравствене 

организације да је поремећај сна веома 

озбиљан здравствени проблем и да ноћни 

ниво буке преко 40 дБ може довести до 

блажих поремећаја док ниво преко 55 дБ 

може довести до повећања крвног притиска 

и срчаног удара. Наш тренутно важећи 

пропис одређује максималне вредности на 

отвореном простору у стамбеној зони на 45 

дБ а у стану са затвореним прозорима на 30 

дБ, али реалност живота у становима је 

таква да се у летњем периоду, када је жива 

музика из угоститељских објеката акутни 

проблем, морају држати отворени прозори 

како би се омогућило какво такво 

Не прихвата се. Граничне вредности за 

дан, вече и ноћ прописане су 

подзаконским актом, а методе мерења 

буке важећим стандардима. 

Милан Мицић 



 86/97 

расхлађивање прегрејаних станова. При 

том та Уредба о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања 

и штетних ефеката буке у животној средини 

из 2010 дефинише ноћ као период од 22 до 

06 часова а сви угоститељски објекти 

емитују музику до 24 односно 01 викендом, 

чиме драстично крше и тако постављене 

вредности. 

94.  Члан 19. 

Дефинисати мере звучне заштите које је 

угоститељски објекат дужан да обезбеди. 

 

Образложење: 

У овом члану, који је кључан за грађане 

који су угрожени буком из угоститељских 

објеката, каже се „да је објекат дужан да 

обезбеди мере звучне заштите прописане 

овим законом“, а оне нигде нису поменуте 

у тексту Закона, што такође оставља сиву 

зону за тумачења и примену. У том члану се 

даље каже да јединица локалне самоуправе 

може посебним актом да уређује услове за 

опремање угоститељског објекта, што опет 

пребацује лопту негде другде, јер шта ако 

ЈЛС не уреди те услове којима се обезбеђује 

заштита од буке и начин контроле буке? 

Онда угоститељски објекат ради само 

према овом закону, у коме се ништа 

прецизније не дефинише, и ето проблема за 

грађане. 

Не прихвата се. Прописано је чланом 19. 

став 3. нацрта Закона 

 

Милан Мицић 

95.  Члан 26. Прихвата се.   Милан Мицић 
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Избацити услов да комунални милиционер 

мора да поседује високо или више 

образовање из образовно научног поља 

техничко технолошких наука или из научне 

области физичких наука. 

 

Образложење: 

Овим условом се драстично ограничава 

број припадника комуналне милиције што 

доводи до неадекватне реакције по 

притужбама грађана на прекомерну буку а 

самим тим онемогућава спровођење овог 

закона.  

96.  Члан 26. 

Дефинисати да уређај за мерење буке буде 

тако подешен да се извршено мерење 

аутоматски пребацује у информациони 

систем и да се не може избрисати ни из 

система ни са уређаја. 

 

Образложење: 

Овим би се спречила корупција односно 

примање мита од угоститељског објекта за 

поништавање или „штеловање“ резултата 

мерења. Слично као што алко тест не може 

бити избрисан из алкометра, што 

онемогућава да несавесни возач понуди 

мито службенику полиције и тако се 

извуче. 

Не прихвата се. ЈЛС прописује начин  

контроле нивоа буке из угоститељских 

објекта од стране комуналне милиције 

Милан Мицић 

97.  Члан 26. 

Дефинисати да се мерење буке ради без 

најаве, да се врши на фасади тј са спољне 

стране објекта као и да комунални 

Не прихвата се. ЈЛС прописује начин  

контроле нивоа буке из угоститељских 

објекта од стране комуналне милиције 

Милан Мицић 
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милиционери по пријави станара морају да 

изађу на терен и изврше мерење. 

 

Образложење 

Сматрамо да би мерења требало вршити на 

фасади објекта уместо као што досадашњи 

закон предвиђа унутра са затвореним 

прозорима, јер највеће проблеме станари 

заправо имају лети када је ударна сезона 

рада башти са живом музиком а када је у 

неклиматизованим становима нехумано, па 

чак и немогуће живети са затвореним 

прозорима. 

98.  Члан 18,  

брисати речи : по потреби 

 

Образложење 

Сваки угоститељски објекат као  емитер 

буке мора имати звучну изолацију јер је 

звук другачије немогуће зауставити. Без 

изолације ће бити више захтева за мерење 

на које одговорни за мерење неће моћи 

физички да одговоре, па опет долазимо до 

могућих тужби. Такође ће уштеде донети и 

власницима објеката јер неће бити толико  

пријава. 

Не прихвата се. Члан 18. се не односи само 

на угоститељске објекте. 
Endre Würtz 

 

99.  Члан 26.  

Избацити став два јер у ставу четири 

овлашћење има министар за услове има 

министар. 

 

Образложење 

Услови из става два су високог стандарда и 

у старту спречавају ефикасност примене 

Прихвата се.  Endre Würtz 
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овог закона јер једноставно нема довољно 

стручног кадра. 

100.  Члан 32.  Додати овлашћење о затварању 

угоститељског објекта на одређено време 

због понављања прекршаја. 

 

Образложење: 

Ако овлашћено лице утврди прекорачење 

буке, свака радња осим овлашћења под 

бројем три оставља могућност емитеру 

буке да настави са кршењем права 

позиваоца, тј. подношење пријаве не значи 

смањење буке. 

Не прихвата се, није у складу са 

коцепцијом закона 

Endre Würtz 

101.  Члан 26. 

нацрта Закона о заштити од буке брише се 

став 2. 

 

Образложење: 

Овакав захтев у погледу образовања 

комуналног милиционара који ће вршити 

мерење буке је непотребан. 

Прихвата се.  Марија Бакрац 

102.  Члан 26. нацрта Закона о заштити од буке 

брише се став 2. 

 

Образложење: 

Овакав захтев у погледу образовања 

комуналног милиционара који ће вршити 

мерење буке је непотребан. 

Прихвата се.  Немања Брадић 

103.  Члан 26. 

Уклонити део везан за неопходну стручну 

спрему за комуналног милиционера. 

 

Образложење: 

Прихвата се.  Далибор Мајмуновић 
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То ће неминовно створити нови проблем у 

виду немогућности проналаска адекватног 

стручног кадра за потребе контроле и 

мерења буке. 

104.  Члан 4. 

Додати као индикатор буке величину која 

није физичка, већ се мери незадовољством 

грађана који трпе буку – звуке због њиховог 

лошег квалитета, пречестог понављања или 

акустичног доживљаја – укључити 

психологе, психијатре, лекаре, као и 

дипломиране музикологе или друге 

академски образоване музичаре. 

 

Образложење 

Бука није само јачина звука која премашује 

одредјени број децибела, већ и неквалитан 

звук  

Не прихвата се, није у складу са 

методологијом писања закона 

Весна Цветановић 

 

 

105.  Члан 14. 

“Забрањује се емитовање музичког и другог 

забавног програма угоститељским 

објектима у близини стамбених зграда до 

200 метара, за време дневног и ноћног 

одмора – кућног реда, и ограничава рад 

башти угоститељских објеката за време 

ноћног одмора. 

 

Образложење: 

Овако се спречава бука за време одмора 

који је потребан становништву. 

Не прихвата се, у надлежности је ЈЛС . Весна Цветановић 

106.  Члан 18. 

Формирати комисију од академски 

образованих музичара, која ће давати 

Не прихвата се, одступа од концепта 

закона  
Весна Цветановић 
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дозволе за изводјење музичких програма 

угоститељским објектима.  

107.  Члан 19. 

Мерење буке, могу обављати комунална 

полиција, полиција, доктори, градјани и 

друге институције и лица ако поседују 

атестиран уредјај за мерење буке. Признати 

видео записе као доказ буке, као и изјаве 

сведока. 

 

Образложење: 

Комуналних полицајаца нема довољно, па 

треба искористити и постојање полиције. 

Не прихвата се, одступа од концепта 

Закона. 
Весна Цветановић 

108.  Члан 23. 

Редовно мерење буке обавља се два пута 

годишње, обавезно. 

Увести мерење буке од рада мотора свих 

превозних средстава, једном годишње – 

током техничког прегледа и регистрације” 

 

Образложење: 

Редовнијим мерењем превенираће се 

могући проблеми са буком. 

Не прихвата се, одступа од концепта 

закона, регулисано прописама из области 

саобраћаја.  

Весна Цветановић 

109.  Члан 26. 

Мерење буке, могу обављати комунална 

полиција, полиција, доктори, грађани и 

друге институције и лица ако поседују 

атестиран уређај за мерење буке. Признати 

видео записе као доказ буке, као и изјаве 

сведока. 

 

Образложење: 

Овако се спречава бирократизација 

поступка и побољшава ефикасност. 

Не прихвата се, одступа од концепта 

закона 
Весна Цветановић 
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110.  Члан 28. 

Обавештавање јавности о резултатима 

мерења буке и активностима које су 

покренуте за спречавање буке треба да буде 

несметано и неусловљено плаћањем такси. 

 

Образложење : 

До сада за добијање извештај од инспектора 

морала је да се плати такса, што је 

дискриминисало грађане. 

Не прихвата се, регулисано је другим 

прописима.  

Весна Цветановић 

111.  Општа примедба: 

Предлог: 

Санкционисање физичких лица које 

прекомерном буком ( гласна музика итд..) 

угрожавају људе у својој околини.  

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог.  

Драгомир Петровић 

112.  Општа примедба: 

Да се и прецизно регулисе и припремање 

хране у стамбеним зградама 

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог.  

Дуле Дугачки 

113.  Општа примедба: 

Потребно је забранити отварање и/или 

организовање "живе музике" у локалима 

који се налазе у склопу стамбених јединица 

поготово у објектима који су проглешени за 

"културна добра" 

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог.  

Тамара Пачковски 

114.  Општа примедба: 

Закон такође требао да се позабави и тиме 

да ли се неки клуб налази у стамбеном 

подручју или не 

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог.  

Богдан Гавриловић 

115.  Општа примедба: 

Свака измена музичког озвучења мора бити 

контролисана и строго кажњавана уколико 

се не поштују прописи. 

 

Предлог: 

Не прихвата се. Одступа од концепције 

Закона. 

Бојан П. 
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Морала би се вршити редовна ненајављена 

контрола како би се утврдило да ли је 

временом промењена музичка опрема или 

су скидани лимитатори. 

 

Предлог : 

Обавити мерење са отвореним вратима и 

прозорима кафића из стана на ком су такође 

отворени прозори. 

 

Предлог: 

Увести могућност да редовна полиција 

пише казну за буку  

 

Предлог:  

Што веће казне и затварање објекта након 

понављања прекршаја. 

4. Време прописано за јавни ред и мир је од 

22х увече до 07 ујутру.  

 

Предлог: 

Сви кафићи који се налазе у склопу 

стамбене зграде могу радити до 22х, а онда 

затворити. 

Сви кафићи који су ван стамбене зграде али 

су окружени зградама могу пуштати 

музику у нормалној мери до 22х, а потом је 

угасити и радити без музике. 

Сви остали кафићи који нису у близини 

стамбених зграда могу нормално радити уз 

такође нормалну музику. 

 

Предлог: 
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Разграничити шта је кафић, а шта ноћни 

клуб. Ако желе да буду кафић, могу радити 

по предлогу 4 који је навeden  горе. 

Ако желе да буду ноћни клуб, морају да се 

иселе из центра и где год да постоје 

стамбене зграде. 

 

Главни предлог: 

Поставити високо квалитетан мерач буке 

испред сваког кафића, свом трошку ако 

желе да имају музички програм, који ће 

бити повезан са базом (бележи с есвако 

прекорачење) 

116.  Општа примедба: 

Мој предлог је да аутобуси ГСБ на 

почетним станицама гасе моторе док чекају 

време поласка чиме би се знатно смањила 

бука и загађење ваздуха. 

Не прихвата се. Одступа од концепције 

закона. 

Радиша Миловановић 

117.  Општа примедба: 

Становниство мора да има свој мир у 

својим становима и местима где борави.  

Предлог: 

Да овај закон  буде екстремно ригорозан.  

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог. 

Саша Фазлијевић 

118.  Општа примедба: 

Увођење контроле буке на лицу места код 

моторцикала и аутомобила. Све веци је број 

моторцикала са прерађеним ауспусима.  

Не прихвата се. Није у складу са 

концепцијом Закона.  

Борис Јовишић 

119.  Општа примедба: 

Шта са јединицама локалне самоуправе 

које немају комуналне полицајце?  

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог. 

Снежана Богдановић 

120.  Општа примедба. 

Закон, када је у питању бука од емитовања 

музичких и сличних садржаја, бави само 

једним извором буке (из угоститељских 

Не прихвата се. Није у складу са 

Директивом.  

Никола Милаш 
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објеката). Овај Закон треба да обухвати и 

буку која долази из суседног домаћинства. 

121.  Општа примедба: 

Да се закон покрије и буку коју производе 

мотоцикли и аутомобили током ноћног 

одмора.  

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог. 

Драган Кузмановић 

122.  Општа примедба: 

Предлода се аутоперионице неђу на списку 

извора буке и да се та одредба односи на већ 

постојеће аутоперионице, али и оне које ће 

се тек градити. 

Не прихвата се. Није у складу са 

методологијом писања Закона.  

Миливој  Настасић 

123.  Општа примедба: 

Достављена је документација о 

обустављању поступка као и о мерењу буке 

на локацији. 

Није дат конкретан предлог. Младен Јовановић 

124.  Члан 2. став 1. тачка 4) и 6) 

наведено је да се одредбе овог закона не 

примењују на буку из суседног 

домаћинства или на буку од домаћих и 

дивљих животиња. 

 

Образложење: 

Ова одредба је погрешна, јер се бука 

већином ствара на месту становања, то јест 

у домаћинству и то из суседних 

домаћинстава, а по пореклу може да потиче 

и од домаћих (или дивљих) животиња које 

се држе у другим суседним домаћинствима. 

Не прихвата се. Није у складу са 

Директивом. 

Душан Пијевац 

125.  Члан 5 став 1. тачка 4) и 5)  
 

Образложење: 

погрешно су означени субјекти заштите, 

према којима се могу предузимати 

одређене мере и подносити захтеви за 

Делимично се прихвата формулација 

правна лица и предузетници  

Душан Пијевац 
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покретање прекршајног поступка. У тачки 

4) погрешно је наведено да се појмом 

„правна лица“ обухватају и предузетници, 

јер предузетници нису правна лица, што 

даље проузрокује немогућност кажњавања 

предузетника. Зато је потребно уместо 

заједничког термина „правна лица“ навести 

„правна лица и предузетници“. 

У тачки 5. не може да стоји на крају 

реченице: „и друга правна лица“, када се у 

тој реченици наводе и грађани, који нису 

правна лица. Зато је потребно навести „и 

друга правна лица, као и грађани“. 

126.  Општа примедба: 

Чланом 9. став 1. тачка 3) Закона прописано 

је, између осталог, да јединица локалне 

самоуправе „уређује мере и услове звучне 

заштите и коришћење извора буке у 

стамбеним и стамбено пословним 

објектима као и у пословним објектима“ ... 

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог. 

Душан Пијевац 

127.  Општа примедба: 

Чланом 19. став 1. Закона прописано је да је 

угоститељски објекат у коме се емитује 

музика или изводи забавни програм дужан 

да обезбеди прописане услове и мере 

звучне запштите прописане овим законом и 

прописима којима се уређује област 

угоститељста. 

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог. 

Душан Пијевац 

128.  Општа примедба: 

Предлаже забрану обављања угоститељске 

делатности у пословним просторијама које 

се налазе у стамбеним и стамбено 

пословним вишепородичним објектима. 

Не прихвата се - Регулисано прописима 

којима се регулише област становања и 

одржавања зграда 

Душан Пијевац 

129.  Члан 18. Не прихвата се. Већ је прописано.  Душан Пијевац 
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Предлог:  

Став 2. измени и да се за власника 

реконструисаног објекта пропишу исте 

обавезе као и за власника извора буке из 

става 1. истог члана. 

130.  Члан 19. став 1. преформулисати.  

 

Образложење: 

Угоститељски објекат не може имати 

одређене обавезе, већ обавезе може имати 

само власник таквог објекта. Зато се став 1. 

мора преформулисати и одредити субјекат 

обавезе, а то може бити само лице (правно 

или физичко) које обавља угоститељску 

или сличну делатност у објекту у коме се 

емитује музика или изводи забавни 

програм.... 

Не прихвата се. Није дат конкретан 

предлог.  

Душан Пијевац 

131.  У члану 26. Закона потребно је одредити да 

комунални милиционер може мерити буку 

пореклом из свих извора буке, а не само из 

угоститељских објекта. 

Не прихвата се. Није у складу са 

концепцијом закона.  

Душан Пијевац 

132.  Општа примедба: Да се одредбе овог закона 

примењују и на буку која потиче од лавежа 

паса.  

Не прихвата се. Није у складу са 

концепцијом закона.  

Миливоје Новичић 

 

 


