
На основу члана 25. став 12. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 96/21),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања,
садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке

"Службени гласник РС", број 139 од 16. децембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником се прописују услови које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребна документација, поступак
овлашћивања, садржина решења о овлашћивању, као и садржина, обим и рок важења извештаја о мерењу буке.

Члан 2.

Мерење буке у животној средини може да врши стручна организација која:

1) је регистрована у одговарајућем регистру;

2) испуњава услове прописане овим правилником у погледу опреме, простора и кадрова;

3) је акредитована код надлежног акредитационог тела.

Испуњеност услова из става 1. тачка 3) овог члана доказује се на основу додељеног акта о акредитацији којим овлашћено акредитационо тело утврђује
компетентност организације да обавља послове из обима акредитације.

Члан 3.

Мерење буке у животној средини може да врши стручна организација која поседује опрему у складу са стандардима и има простор за чување и држање опреме и
документације.

Стручна организација треба да има опрему која задовољaва захтеве за опрему прописане стандардом SRPS ISO 1996-2, и то:

1) мерило нивоа звука, односно систем за мерење нивоа звучног притиска, укључујући микрофон, као и кабл, штитник од ветра, уређаје за снимање и друге додатке,
уколико се употребљавају, класе 1 према стандарду SRPS EN 61672-1;

2) терцни филтер класе 1 према стандарду SRPS EN 61260-1;

3) калибратор звука класе 1 према стандарду SRPS EN IEC 60942.

Опрема из става 2. овог члана треба да буде еталонирана од стране акредитоване лабораторије (SRPS ISO/IEC 17025) у временским интервалима утврђеним
стандардом SRPS ISO 1996-2.

Члан 4.

Решењем којим се утврђује испуњеност услова за овлашћивање стручне организације одређују се лица која су овлашћена за мерење буке и лице које је одговорно
за потписивање извештаја о мерењу.

Овлашћена стручна организација мора да има најмање једно лице овлашћено за потписивање извештаја и најмање једно лице за мерење буке.

Лице овлашћено за потписивање извештаја је одговорно за тачност и истинитост података наведених у извештају. Лице овлашћено за потписивање извештаја је
истовремено овлашћено и за мерење буке.

Лице одговорно за потписивање извештаја о мерењу је лице које је запослено у стручној организацији која се овлашћује и које мора да има стечено високо
образовање на студијама провог степена у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године у оквиру образовно-научног
поља техничко-технолошких наука, медицинских наука или из научне области физичких наука и најмање три године радног искуства на пословима мерења буке.

Лице овлашћено за мерење буке у овлашћеној стручној организацији мора да има најмање стечено високо образовање на студијама првог степена у обиму од 180
ЕСПБ бодова, односно више образовање, из образовно-научног поља техничко-технолошких наука, медицинских наука или из научне области физичких наука и најмање
две године радног искуства на пословима мерења буке.

Члан 5.

О извршеном мерењу буке саставља се извештај у складу са прописом којим се уређују методе мерења буке, садржина и обим извештаја о мерењу буке у животној
средини.

Извештај о мерењу потписује лице које је овлашћено за потписивање извештаја и овлашћена лица која су вршила мерење.

Рок важења извештаја о мерењу буке у животној средини је три године.

Члан 6.

Захтев за добијање овлашћења за мерење нивоа буке у животној средини (у даљем тексту: захтев) подноси се министарству надлежном за послове заштите животне
средине, на обрасцу датом у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев садржи: назив подносиоца захтева, податке о седишту, одговорном лицу у правном лицу и податке који упућују на испуњеност услова за добијање
овлашћења за мерење нивоа буке у животној средини.

Уз захтев се подноси следећа документација:

1) извод из одговарајућег регистра;

2) акт о акредитацији, укључујући и обим акредитације;

3) списак запослених за које се тражи овлашћење;

4) доказ о радном искуству за сваког наведеног запосленог;

5) диплома о стеченом одговарајућем високом образовању;

6) списак опреме и доказ о власништву опреме;

7) уверења о еталонирању опреме;

8) примерак извештаја о извршеном мерењу буке у животној средини;

9) доказ о уплаћеној административној такси.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о
документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС”, број 72/10).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 6. децембра 2022. године

Министар,

Ирена Вујовић, с.р.












