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20090010002
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2008), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 29.12.2008 година, донесе
ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВО КОИ СЛУЧАИ И ПОД КОИ УСЛОВИ СЕ
СМЕТА ДЕКА Е НАРУШЕН МИРОТ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ШТЕТНА БУЧАВА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен
мирот на граѓаните од штетна бучава.
Член 2
Мирот на граѓаните се нарушува со гласно пеење, користење на музички инструменти
или уреди, радио и телевизиски апарати и други технички уреди, како и со механички
извори на бучава (мотор и слично), во периодот од 15.00 до 18.00 часот и по 23.00 часот
до 6.00 часот наутро на места каде постои можност да се вознемируваат граѓаните. Извор
на бучава може да биде и градба, постројка, опрема, инсталација, уред, средство и апарат
кој со работа/дејност или употреба предизвикува постојана или повремена бучава, бучна
активност од луѓе и животни, вклучувајќи ги градежните активности како и други
активности од кои се шири и/или врши емисија на звук во средината.
Ако дејствијата од став 1 на овој член произведуваат јачина на бучава која ги
надминува утврдените гранични вредности за нивото на основните индикатори за
бучавата во животната средина, согласно Правилникот за гранични вредности на нивото
на бучава во животната средина, се смета дека се нарушува мирот на граѓаните без
разлика на пропишаното време од став 1 на овој член.
Член 3
Не се смета дека е нарушен мирот на граѓаните ако дејствијата од член 2 на оваа одлука
се вршат на вообичаени веселби (свадба, роденден, веридба, матурска вечер, државни
празници) во време и по 23,00 часот.
Одредбата од член 2 став 2 на оваа одлука се однесува и на случаите од овој член.
Член 4
Мирот на граѓаните се нарушува со користење на механички извори на бучава
(машини, мотори, циркулари, бор-машини, компресори, метални преси, ткајачки машини
и сл.) во времето од 23,00 до 06,00 часот на јавно место, односно на место каде постои
можност да се вознемируваат граѓаните.
Одредбите од член 2 став 2 на оваа одлука се однесува и во случајот од став 1 на овој
член.
Максималните нивоа на бучава не смеат да ги пречекорат дозволените вредности, во
согласност со оваа одлука.
Член 5
Мирот на граѓаните се нарушува со користење на возила кои поради својата
неисправност (изваден уред за одвод на согорените гасови или вграден уред што
произведува бучава) создава невообичаена и подолготрајна бучава на јавно место.
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Член 6
Како штетна бучава со која се нарушува мирот во смисла на оваа одлука се подразбира
честа или долготрајна појава на звук чија измерена јачина во dB (A) го преминува
дозволеното ниво на бучава.
Член 7
Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога граничните вредности за
основните индикатори за бучавата во животната средина предизвикана од различни
извори се повисоки од:
Подрачје диференцирано
според степенот на заштита од бучава
Подрачје од прв степен
Подрачје од втор степен
Подрачје од трет степен
Подрачје од четврт степен

ниво на бучава изразена во dBA
Lд
Lв
50
50
55
55
60
60
70
70

Lн
40
45
55
60

Денот (Lд) во смисла на оваа одлука опфаќа период од 07,00 до 19,00 часот, вечерта
(Lв) опфаќа период од 19,00 до 23,00 часот, а ноќ (Lн) од 23,00 до 07,00 часот.
Како време за попладневен одмор се смета периодот од 15,00 до 18,00 часот.
Граничните вредности за основните индикатори за бучавата за овој временски период се
исти како и за периодот ноќ (Lн).
Член 8
Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога граничните вредности за
нивото на основните индикатори за бучава внатре во просториите во кои престојуваат
луѓето, а особено во кои престојуваат осетливите групи на население, како и заради
заштита од несакани ефекти по здравјето, се повисоки од:
ниво на бучава изразена во dBA
Lд
Lв
Болничка соба, единици за интензивна нега,
30
30
операциони сали
Простории во станбени објекти, простории за
35
35
одмор на деца, спални соби во домови за
стари лица и пензионери, хотелски соби
Ординации во здравствени установи, сали за
40
40
конференции,
киносали,
театарски
и
концертни сали
Училници, читални, амфитеатри, предавални,
40
40
простории за научноистражувачка работа
Работни простории во административни
50
50
згради, канцеларии
Фоаје на театри и кина, фризерски и
55
55
козметички салони, ресторани, слаткарници
Видови на простории

Lн
30
35
35
40
50
55
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Член 9
Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога гранична вредност за
дополнителниот индикатор, LAmax, кои не треба да бидат надминати со цел да се спречат
несакани ефекти по здравјето кај изложената популација е повисока од:
Видови на простории

ниво на бучава изразена во dBA
LAmax дење
LAmax
ноќе
Станбена зона (надвор)
/
60
Простории во станбени објекти, простории за одмор на
/
45
деца, спални соби во домови за стари лица и
пензионери, хотелски соби (внатре)
Болници и други стационарни објекти за лекување
/
45
Индустриски, комерцијални, трговски и сообраќајни
110
110
реони
Јавни собири, фестивали, концерти, дискотеки
110
110
Член 10
Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога граничните вредности за
нивото на бучавата во реони надвор од урбанизирани локации е повисока од:
ниво на бучава изразена во dBA
Lд
Lв
Lн
реони изложени на интензивен патен сообраќај
60
55
50
реони изложени на интензивен железнички
65
60
55
сообраќај
Реони изложени на авионски сообраќај
65
65
55
Реони со интензивна индустриска активност
70
70
70
Тивки реони надвор од агломерациите
40
35
35
Видови реони

Член 11
Оптеретувањето на подрачјето со бучава поради одржување на јавни приредби, јавни
собири или други јавни настани проследени со употреба на звучни и други уреди кои
доведуваат до зголемување на бучавата се утврдува со пресметување на еквивалентното
ниво на бучава за времетраењето на настанот. Еквивалентното ниво на бучава не треба да
надминува 85dBA (LAeq, T<85 dBA), без оглед на времетраењето на настанот, а
максималното ниво на бучава не треба да надминува 110 dBA (LAmax < 110 dBA).
Како оптеретување на подрачјето со бучава при јавни приредби, јавни собири,
церемонии, фестивали, концерти и други јавни облици на забава со употреба на звучна
опрема кои се одвиваат во затворен простор од став 1 на овој член се смета
оптеретувањето со бучава во околината кога еквивалентното ниво на бучава за
времетраењето на настанот се повисоки од граничните вредности за подрачјето од член 7
на оваа одлука.
Гранична вредност за еквивалентното ниво на бучава при јавни обраќања, односно при
употреба на звучни уреди за обраќање кон луѓето во затворени објекти или на отворено,
не треба да надминува 85dBA (LAeq < 85 dBA), а максималното ниво не треба да
надминува 110 dBA (LAmax < 110 dBA).
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Член 12
Бучава и звучна изолација се мери и докажува на пропишан начин со мерни уреди на
ниво на звук и соодветни филтри во согласност со барањата на Меѓународната
електроакустична комисија IEC - публикација 179, 225, 651 и 804 како и во согласност со
стандардите ANSI S 1.4.
Член 13
Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување
во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/93).
Член 14
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 19-6920/1
29 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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