
Број 23 „Службени лист општине Кикинда“ 22.10. 2014. године  
На основу члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/09 и 88/10), члана 31. став 1. тачка 5. Статута општине Кикинда 
(„Сл.лист општине Кикинда бр. 47/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 
18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној дана 2014. 
године, донела је  

ОДЛУКУ  
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КИКИНДА  
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  
Овом Одлуком, у циљу што потпуније заштите животне средине од буке: - врши се 
акустичко зонирање простора насељеног места Кикинда; - утврђују услови и 
прописују мере заштите од буке.  
Буком се у смислу ове Одлуке сматра свака звучна појава изнад прописаног нивоа 
у средини у којој човек борави.  
Субјекти заштите животне средине од буке, у смислу ове Одлуке, на подручју 
општине Кикинда су: привредна друштва, правна лица и предузетници који у 
обављању привредне делатности емитују буку (у даљем тексту: корисник извора 
буке).  
Корисници извора буке дужни су да се старају о томе да својом делатношћу и 
активностима не угрожавају окружење буком.  

Члан 2.  
Одредбе ове Одлуке не односе се на: заштиту од буке на радном месту и у радној 
околини, буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних 
активности, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству и буку 
из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.  

Члан 3.  
Изворима буке, у смислу ове Одлуке, сматрају се: а) моторна возила, уређаји, 
средства за рад, инсталације постројења, технолошки поступци и електроакустички 
уређаји, чије коришћење у стамбеним, пословним и другим објектима у затвореном 
или отвореном простору, доводи до стварања звука; б) покретни и непокретни 
објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени и 
затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и 
слично, као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др.  

Члан 4.  
Корисник извора буке за обављање делатности на територији општине Кикинда у 
складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", 
бр.36/09 и 88/10), мора имати податке о нивоу звучне снаге коју емитују извори 
буке, при прописаним условима коришћења и одржавања, односно исправу са 
подацима о нивоу буке као и упутство о мерама за заштиту од буке (атест, 
произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке и слично).  
Корисник извора буке сноси трошкове за:  
 

заштиту од буке у животној средини у оквиру инвестиционих, текућих и 
производних трошкова;  



 
праћење утицаја своје делатности на буку;  
 
спровођење одговарајућих мера заштите од буке, у складу са овом Одлуком и 

законом којим се уређује заштита животне средине.  
 

II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА  
Члан 5.  

Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Сл.гласник РС“, бр.75/10), одређене су граничне вредности индикатора 
буке.  
Табела 1. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 
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Акустичним зонирањем простора дефинисане су дозвољене вредности 
еквивалентног нивоа буке LA.eq по зонама на територији општине Кикинда, 
зависно од њихове намене, а према Правилнику о методологији за одређивање 
акустичних зона („Сл.гласник РС“, бр.72/10).  
На подручју општине Кикинда зоне су дефинисане планском документацијом и то:  
у Кикинди Генералним планом („Сл.лист општине Кикинда“, бр.4/10), а у 
насељеним местима урбанистичким плановима за насељена места.  

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ Члан 6.  
Корисницима извора буке из члана 1. Одлуке на територији општине Кикинда на: 
отвореном, полуотвореном и затвореном простору забрањује се: постављање, 
пуштање у погон и коришћење било какве машине, уређаја, постројења и слично 
чији ниво звучне снаге у било ком режиму рада прелази прописане граничне 
вредности.  
Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, а код којих је 
мерењем овлашћене стручне организације утврђено да бука прелази дозвољени 
ниво, морају предузети заштитне мере којима се јачина звука ограничава на 
установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом.  



Изузеће од одредби овог члана може се допустити ако је другим мерама 
(удаљеношћу од стамбених објеката и сл.) остварена задовољавајућа заштита 
околине од буке.  

Члан 7.  
Мерење буке врши стручна организација овлашћена од Министарства надлежног за 
послове заштите животне средине, која у стручном налазу прописује услове, 
методологију и мере заштите од буке.  
Извори буке морају се употребљавати и одржавати тако да бука не прелази 
дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави.  
Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног 
нивоа у случају елементарне непогоде и друге непогоде и отклањања кварова који 
би могли изазвати веће материјалне штете, али само за време док те околности 
постоје, о чему је корисник дужан да обавести надлежан орган Општинске управе.  

Члан 8.  
Мерење буке која потиче од извора буке у зонама из члана 5. Ове одлуке вршиће се 
на основу важећег закона о мерама заштите од буке.  
Мерење буке може се извршити и на основу писменог захтева странке, а по налогу 
инспектора за заштиту животне средине.  

Члан 9.  
Трошкове мерења буке из члана 8. ове Одлуке сноси ималац извора, уколико она 
прелази ниво прописан овом Одлуком.  
Уколико је ниво у дозвољеним границама, трошкови мерења буке падају на терет 
странке која је поднела писмени захтев за мерење буке.  

Члан 10.  
Правна и физичка лица која су поднела писмени захтев за мерење буке коју 
стварају извори буке, дужна су да у свом интересу омогуће овлашћеној стручној 
организацији мерење буке у њиховим објектима, односно просторијама, ради 
утврђивања јачине буке.  
Уколико правно или физичко лице које је поднело писмени захтев за мерење буке 
не омогући овлашћеној стручној организацији мерење буке у свом објекту, односно 
просторији, сматраће се да је одустало од захтева.  
Члан 11.  
Просторије у угоститељским објектима, према важећем Правилнику о условима и 
начину обављања угоститељских делатности, начину пружања угоститељских 
услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за 
уређење и опремање угоститељских објеката, у којима се емитује музика или 
изводи забавни програм, морају бити додатно звучно изоловане у складу са 
прописима, којима се обезбеђује заштита од буке станара који живе у непосредној 
близини угоститељског објекта.  

Члан 12.  
Музички садржаји могу се емитовати:  
- само до 24h, без обзира на прописано радно време oпштинском одлуком у области 
угоститељства, занатства и трговине:  
 

− у летњим баштама угоститељских објеката,  
 



− на јавним површинама,  
 
− другим отвореним просторима и  
 
− унутар угоститељских објеката при отвореним вратима и прозорима  
 
− у луна парковима, приликом обележавања првомајских или других 

манифестација  
 
- након 24 часа, а у складу са општинском одлуком о радном времену у области 
угоститељства, занатства и трговине:  
 

• у затвореном звучно изолованом објекту, при затвореним прозорима, и 
обезбеђеним условима спречавања ширења звука при улазу и излазу из 
објекта.  

 
• на тргу и другом отвореном простору приликом одржавања општинских 

манифестација (Дани лудаје, сеоске славе, новогодишњи програм и сл.)  
 
• извођење програма (сценских и музичких наступа) на градском и сеоском тргу 

уз обавезу прибављања одобрења за емитовање музике од надлежног органа 
Општинске управе.  

 
Изузетно, у летњем периоду од 15. јуна. до 15. септембра, музички садржаји из 
става 1. могу се емитовати петком и суботом до 01 сат.  

Члан 13.  
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши орган Општинске управе надлежан за 
заштиту животне средине - инспекција за заштиту животне средине.  

Члан 14.  
Саставни делови ове Одлуке су:  
Прилог 1. Преовлађујућа намена простора са поделом на функционалне целине 
(зоне), према Генералном плану општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“, 
бр.4/10)  
Прилог 2. Опис блокова, према Генералном плану општине Кикинда („Сл.лист 
општине Кикинда“, бр.4/10) и  
Прилог 3. Акустичне зоне према Правилнику о методологији за одређивање 
акустичних зона („Сл.гл. РС“, бр.72/10).  

Члан 15.  
У вршењу надзора над применом мере заштите од буке инспектор за заштиту 
животне средине има право и дужност да утврђује:  
1. да ли је у промету извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке 
(атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке итд.),  
2. да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке врши у 
складу са решењем надлежног органа којим су утврђене мере заштите од буке;  
3. да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази 
прописани ниво,  



4. да ли се врше прописана мерења буке,  
5. да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно 
друге прописане мере, у складу са законом.  
6. да ли се музика према члану 12. изводи према прописаном времену.  

Члан 16.  
У вршењу послова из члана 15. ове Одлуке инспектор је овлашћен да:  
1.нареди, у одређеном року, отклањање неправилности; 2. забрани или ограничи 
коришћење или употребу машина, превозних средстава, опреме и уређаја који нису 
у складу са техничким прописима; 3. забрани или ограничи на одређено време 
коришћење извора буке или вршење делатности и других активности које 
представљају извор буке на одређеном подручју, односно у одређеној акустичкој 
зони изнад прописаних граничних вредности; 4. нареди предузимање заштитних 
мера у случајевима прописаним овом Одлуком; 5. забрани производњу и промет 
одређених производа и вршење одређених активности, на одређено време; 6. 
забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите 
од буке; 7. забрани употребу машина, опреме и уређаја који немају податке о 
звучној снази коју емитују под одређеним условима употребе; 8. забрани обављање 
делатности и осталих активности у објекту који због буке ометају одмор и ноћни 
мир на временски период од 30 дана, односно 60 дана у случају поновљеног 
ометања буком, ако то није могуће постићи мером забране употребе извора буке; 9. 
забрани обављање делатности, односно активности ако су исте започете без 
решења надлежног органа којим се утврђује да су спроведене мере заштите од 
буке;  
10. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке,  
11. нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.  

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 17.  

Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако не поступи у складу или поступи супротно одредбама чланова: 4, 
6, 7, 11 и 12.  
Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај из 
става 2. овог члана одговорно лице у правном лицу.  
Новчаном казном у износу од 10.000 до 250.000 динара казниће се предузетник, ако 
не поступи у складу или поступи супротно одредбама чланова: 4, 6, 7, 11 и 12.  
Ако не поступи у складу са решењем инспектора за заштиту животне средине 
казниће се за прекршај новчаном казном у фиксном износу од:  
- 50.000 динара правно лице,  
- 10.000 динара одговорно лице и  
- 30.000 динара предузетник.“  
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 18.  
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом Одлуком у 
року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од 3 
месеца у случају извођења неопходних грађевинских радова у циљу обезбеђења 
одговарајуће звучне изолације објекта.  

Члан 19.  



Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мерама за заштиту 
од буке („Сл.лист општине Кикинда“, бр. 39/2012, 7/2014 и 14/2014).  

Члан 20.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Кикинда“.  
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНA К И К И Н Д А  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: III-04-06-29/2014  
Дана: 22.10.2014. године ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА  
К и к и н д а Александра Мајкић  
 


