Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда (прва фаза)
ЈП „Путеви Србије“ је из своје надлежности, а у складу са члановима 2, 4. и 20. Закона
о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, 36/09 и 88/10) и поштујући
рокове предвиђене самосталним чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о
заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” 88/10), започело израду
стратешких карата буке за државне путеве I и II реда. Рок за израду стратешких карата
буке за главне путеве са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 6.000.000
возила, предвиђен је најкасније до 30. јуна 2015. године. Стратешке карте буке
израђене су у складу са свим законским и подзаконским документима који регулишу
ову област: Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/10), Правилником о методама мерења буке,
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/10) и
Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину
њиховог приказивања јавности („Сл. гласник РС“, бр. 80/10).
До сада су израђене стратешке карте буке за четири деонице државних путева IA реда
број 1 са највећим саобраћајним оптерећењем и то:
1. Добановци – аеродром Никола Тесла
2. Врчин – Мали Пожаревац
3. Мали Пожаревац – Умчари – Водањ - Колари
4. Колари – Раља (Смедерево) – Раља (Пожаревац)
Завршетком ових докумената и са још две стратешке карте буке чија израда је у току,
ЈП „Путеви Србије“ су прва институција у Србији која је предузела кораке у извршењу
обавеза према Европској агенцији за животну средину које се тичу стратешких карата
буке. Комплетна процедура реализована је од стране Одељења за заштиту животне
средине Сектора за стратегију, пројектовање и развој.
Презентација финализованих стратешких карата буке за државне путеве биће одржана
у наредном периоду и јавност ће бити благовремено обавештена.

