
   Град Панчево
 Градска управа

               Секретаријат за инспекцијске послове
               Одељење за друге инспекцијске послове
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КОНТРОЛНА ЛИСТА:   ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Обавезе према Закону о заштити од буке у животној средини, изузев за опрему на
отвореном која је целовита и функционална јединица *

А) ПОДАЦИ О  ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ  
Назив правног лица 
(предузетника)
Адреса (место, улица и број) 
Општина - Град
Матични број
Порески идентификациони број 
(ПИБ)
Контакт особа 
Назив радног места
Телефон, Факс
E-mail
Локација објекта контроле

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС  ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА  
1. Да ли је правно лице  ( предузетник ) уписано  у АПР  
регистар  или судски регистар?

 да  не*

* уколико  је  одговор  на  питања  под  тач.  1  негативан,  надзирани  субјект  сматра  се
нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском
надзору

ПОДАЦИ О НАМЕНИ ОБЈЕКТА И АКТИВНОСТИ   
Да ли се објекат, у коме се налазе извори буке, користи у 
складу са наменом објекта наведеној у грађевинској или 
употребној дозволом

 да  не*

*Уколико је одговор НЕ, обавестити надлежну грађевинску инспекцију

В)  ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ

В1. Да ли је прибављен извештај 
овлашћеног лица о мерењу буке коју 
емитује извор (извори) буке?

ДА НЕ ДЕЛ
НАПОМЕНА

Напомена: Уколико је одговор на питање В1. НЕ дање не попуњавати Контролну листу
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В2.  Да ли су резултати мерења буке на 
отвореном простору у складу са 
дозвољеним вредностима из Уредбе ?1

ДА НЕ Делимично (није на свим 
мерним местима)

В3.  Да ли су резултати мерења буке у 
затвореним просторијама у складу са 
дозвољеним вредностима из Уредбе ?1

ДА НЕ Делимично (није на свим 
мерним местима)

В4. Да ли су мерења нивоа буке извршена 
при условима највеће емисије буке на 
локацији ? 2 ДА НЕ

В6.  Уколико постоји прекораћење да  ли су 
спроведене мере  за заштиту од буке у 
животној средини ?

ДА НЕ НЕМА  ПРЕКОРАЧЕЊА

* Контролна листа се не односи на опрему из Прилога 1. Правилника о буци коју емитује опрема
која се употребљава на отвореном простору.

1 Уредба  о  индикаторима  буке,  граничним  вредностима,  методама  за  оцењивање  индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини.
Уколико  није  извршено  зонирање,  ниво  буке  у  отвореном  простору  не  може  прекорачивати
граничне вредности од 65dB за дневни и вечерњи период (од 06 до 22 часа) и 55dB за ноћни
период (од 22 до 06 часа).
2 Проверити да ли су приликом мерења буке радили сви извори који се истовремено користе при
обављању делатности. Опис услова мерења је обавезни део извештаја о мерењу према одредби
Правилника о методама мерења буке, садржини и  обиму извештаја о мерењу буке. 
Ови  услови  мерења  су  одређени  стандардом  СРПС  ИСО  1996-2:2010,  према  којем  се  врши
мерење нивоа буке

Представници оператера: Инспектори за заштиту животне
средине

Име и презиме: Радно место Име и презиме
1. 1.

2. 2.

Датум инспекцијског надзора на терену:

Број записника, чији је саставни део контролна листа:
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