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Резиме: Увод: Доказано је да излагање дуготрајној или прекомерној буци узрокује здравствене проблеме 

и продужава опоравак од болести. Болничко окружење је зона насеља у којој постоји висок ризик од буке 

која негативно утиче на здравље и опоравак људи. Циљ: Ретроспективна анализа излагања комуналној 

буци у болничкој зони града Шапца. Материјал и методе: У овом истраживању спроведена је 

ретроспективна анализа резултата мерења нивоа буке у близини здравствених установа на територији 

града Шапца, у периоду од 2016. до 2020. године. Мерење буке је спроведено од стране Завода за јавно 

здравље Шабац. Кретање нивоа буке у посматраном периоду је представљено линеарним тренд моделом. 

Резултати: Мерна места анализираних локација се налазе поред главних градских саобраћајница. У 

анализираном периоду у болничкој акустичној зони граничне вредности буке су прекорачене за 12-15 dB 

током дана и за 16-20 dB током ноћи. Забележен линеарни тренд раста дневних и ноћних еквивалентних 

нивоа буке за 0,02 dB односно 0,16 dB на годишњем нивоу. Закључак: На основу добијених резултата, 

може се констатовати да су забележени нивои буке у непосредној близини здравствених установа током 

мониторинга константно били повишени изнад граничне вредности са благом тенденцијом раста из 

године у годину. 

Кључне речи: линеарни тренд модел, комунална бука, здравствене установе 

LINEAR TREND OF NOISE LEVELS IN THE HOSPITAL ACOUSTIC 

ZONE, SERBIA 

Abstract: Introduction: Exposure to prolonged or excessive noise has been shown to cause health problems and 

prolong recovery from illness. The hospital environment is a zone of settlements in which there is a high risk of 

noise that negatively affects the health and recovery of people. Objective: Retrospective analysis of exposure to 

communal noise in the hospital acoustic zone of the city of Šabac. Material and methods: In this research, a 

retrospective analysis of the results of measuring noise levels near health care institutions in the city of Šabac, in 

the period from 2016 to 2020, was conducted. Noise measurement was conducted by the Public Health Institute 

Šabac. The noise level (dB) movement in the observed period was presented as a linear trend model. Results: 

The measuring points of the analyzed locations are located next to the main city roads. In the analyzed period, in 

the hospital acoustic zone the limit values of noise were exceeded by 12-15 dB during day and by 16-20 dB 

during night. The linear trend growth of day and night equivalent noise levels by 0.02 dB and 0.16 dB per year, 

respectively. Conclusion: Based on the obtained results, it can be concluded that the recorded noise levels in the 

immediate vicinity of health care institutions during the monitoring were constantly raised above the limit values 

with a slight tendency to grow from year to year. 

Keywords: linear trend model, communal noise, health care institutions 
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1. УВОД 

Бука у животној средини је одувек представљала веома важан проблем са којим се 

човек суочавао и тежио да њом управља и да је контролише. Бука изазива негативан 

утицај на радни процес и здравље људи. За успешно спровођење процедура управљања 

буком и предузимање адекватних метода за смањење буке, потребно је што потпуније 

познавати карактеристике саме буке. Последњих деценија бука је важно 

јавноздравствено питање, јер негативно утиче на здравље и свакодневне активности 

људи. Научним истраживањима дошло се до закључка да континуирана изложеност 

нижим нивоима буке доводи до поремећаја спавања, поремећаја расположења, 

праћених тескобом, анксиозношћу, раздражљивошћу и депресивношћу, смањења радне 

способности, уопштено до смањене толеранције фрустрација. Ови, неаудитивни 

здравствени поремећаји су израз физиолошке реакције на стрес, од чега је већина 

пролазна и краткотрајна (сметње кардиоваскуларног, дигестивног и имунолошког 

система, смањење пажње и памћења, сужење видног поља), али који могу прећи у 

хроничне као што су несаница, повишени крвни притисак, депресија, кардиоваскуларне 

болести, шећерна болест и поремећај менталног здравља [1]-[5]. 

Циљ овог рада је ретроспективне петогодишње анализе нивоа комуналне буке у 

акустичкој зони здравствених установа града Шапца (апотеке, дома здравља и болнице) 

у односу на законски установљене граничне вредности. Бука у животној средини је 

одувек представљала веома важан проблем са којим се човек суочавао и тежио да њом 

управља и да је контролише. 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

Ретроспективна анализа резултата мерења буке, спроведеног од стране Завода за 

јавно здравље у Шапцу (од 2016. до 2020. године). Нивои буке су приказани као 

вредности еквивалентног нивоа буке, који је био истовремено и меродавни ниво буке 

услед репрезентативности услова мерења и избора мерних места у граду Шапцу. 

Истраживање је обухватило добијене резултате мерења буке на територији града 

Шапца на мерном месту зоне I - апотека, болница и дом здравља у периоду од 2016. до 

2020. године. Мерења буке у животној средини на отвореном простору града Шапца 

спроведено је на поменутом мерном месту по једно мерење у сва четири годишња доба, 

пет термина мерења у три референтна временска интервала мерења током 24 h (два у 

дневном, једно у вечерњем и два у ноћном) у трајању од 15 минута по мерењу. 

Вредности су представљене као дневни еквивалентни нивои буке, који обухватају 

дневни (јутро и подне) и вечерњи референтни временски интервал мерења, и ноћни 

еквивалентни ниво буке, који је обухватио ноћни референтни временски интервал 

мерења (ноћ до поноћи и ноћ после поноћи). 

Мерење буке у животној средини је извршено у складу са следећим законским 

нормативима: 

 Закону о заштити од буке у животној средини (''Сл. гл. РС'' 36/2009; 88/2010) [6]; 

 Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(''Сл. гл. РС'' 75/2010) [7]; 

 Правилнику о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(''Сл. гл. РС'' 72/2010) [8]; 

 Правилнику о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење 

буке (''Сл.гл. РС'' 75/2010) [9];  
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Методе мерења су: SPRS ISO 1996-1:2010 и SPRS ISO 1996-2:2010 Akustika. 

Мерење микроклиматских параметара је вршено пре почетка мерења нивоа буке на 

сваком мерном месту у свих пет серија мерења дигиталним термохигроанемометром 

Testo 410-2 и Testo 511. Мерење је извршено у FAST динамичкој карактеристици. 

Калибрација је извршена пре и после сваке серије мерења, према SRPS ISO 1996–

2:2010, тачка 5.2. Уређај за мерење буке марке Bruel & Kjaer тип 2250. Обрада података 

извршена програмом Noise Explorer type 7815 PC Software. 

Урађена је ретроспективна анализа дневних и ноћних еквивалентних нивоа буке у 

сва четири годишња доба за сваку годину. Од основних дескриптивних статистичких 

параметара коришћени су апсолутни бројеви, релативни бројеви (%), аритметичка 

средина (X), стандардна девијација (SD). Кретање нивоа буке (dB) у анализираном 

петогодишњем периоду је представљено линеарним тренд моделом. 

3. РЕЗУЛТАТИ 

На мерном месту Апотека „Др Мр Коста Николић“ у периоду од 2016. до 2020. 

године, еквивалентни дневни нивои буке прелазили су граничну вредност буке на 

отвореном простору током дана и вечери за сва спроведена мерења (100% мерења) за 

12-15 dB, где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан и вече 50 dB 

према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. гл. 

РС'' 75/2010) [7]. Просечни дневни ниво буке за испитивани период био је 63,9 ± 0,19 

dB (Табела 1). У посматраном периоду просечни годишњи еквивалентни дневни ниво 

буке се просечно годишње повећавао за 0,02 dB, што значи да се број dB годишње 

повећавао за 0,03% (Графикон 1). Према линеарном тренду у 2030. години очекивани 

ниво буке би могао износити 64,1 dB. 

Табела 1. Просечни годишњи еквивалентни нивои буке измерени у периоду од 2016. до 2020. године на мерном месту 

апотека „Др Мр Коста Николић”, дом здравља и болница 

Година Временски 

интервал 

Средња 

вредност (dB) 

Стандардна 

девијација (dB) 

Гранична 

вредност (dB) 

2016. Дан 63,8 0,8 50 

Ноћ 57,5 1,5 40 

2017. Дан 63,5 0,5 50 

Ноћ 55,5 3,6 40 

2018. Дан 63,8 1,1 50 

Ноћ 57 2,5 40 

2019. Дан 64,3 0,8 50 

Ноћ 58,8 0,8 40 

2020. Дан 64 0,7 50 

Ноћ 60 0,0 40 

 

Приликом мерења у ноћном референтном временском интервалу мерења, на истом 

мерном месту, еквивалентни ноћни нивои буке прелазили су граничну вредност буке на 

отвореном простору током ноћи приликом свих мерења (100% мерења) за 16-20 dB, где 

је гранична вредност буке на отвореном простору за ноћ 40 dB [7]. Просечни ноћни 

ниво буке за испитивани период био је 57,8±1,28 dB (Табела 1). У анализираном 

периоду просечни годишњи еквивалентни ноћни ниво буке се просечно повећавао за 
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0,16 dB по години, што значи да се број dB годишње повећавао за 0,3%. Према 

линеарном тренду у 2030. години очекивани ниво буке би могао износити 60,5 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 1. Линеарни тренд кретања еквивалентних дневних нивоа буке у периоду од 2016. до 2020. године на 

мерном месту апотека „Др Мр Коста Николић“, дом здравља и болница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 2. Линеарни тренд кретања еквивалентних ноћних нивоа буке у периоду од 2016. до 2020. године на 

мерном месту апотека „Др Мр Коста Николић“, дом здравља и болница 
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Мерно место апотека „Др Мр Коста Николић“, дом здравља и болница у се налази 

поред важних градских саобраћајница, на основу чега можемо претпоставити да 

највећи утицај има саобраћајна бука, што је резултирало повишеним еквивалентним 

нивоима буке приликом свих мерења у посматраном периоду. У току посматраног 

периода дневни еквивалентни ниво буке повећавао за 0,02 dB, док се у ноћни 

еквивалентни ниво буке смањивао за 0,16 dB у акустичкој зони здравствених установа. 

4. ДИСКУСИЈА  

У зони здравствених установа претпоставља се да највећи допринос прекорачењу 

граничних нивоа буке на испитиваној територији града Шапца има саобраћај. На 

већини посматраних мерних места, дневни нивои буке су прелазили 60 dB, са 

тенденцијом раста на годишњем нивоу. 

Бука у болничкој зони насеља може утицати на поремећај спавања, дужи опоравак, 

повишене вредности крвног притиска, убрзан пулс и већи број компликација код 

пацијената [10]-[12]. 

Научна истраживања показују да благовремена и континуирана примена 

превентивних мера у циљу смањења буке у болничкој средини води побољшања 

терапијских ефеката код пацијената, а такође утиче на задовољство како корисника 

здравствених услуга, тако и запослених [13]-[14]. 

5. ЗАКЉУЧАК 

На основу добијених резултата, може се констатовати да су забележени нивои буке 

у непосредној близини здравствених установа током мониторинга константно били 

повишени изнад граничне вредности са благом тенденцијом раста из године у годину. 

Забележени нивои буке у близини здравствених установа могу представљати фактор 

ризика по здравље изложених вулнерабилних група становништва у болничкој средини 

града Шапца, што потврђују досадашња научна сазнања. Постоји потреба за 

спровођењем превентивних мера у зони здравствених установа града Шапца. Примена 

појединих мера редукције буке (измештање или смањење густине саобраћаја) у овим 

зонама је отежано спровести, јер су у питању главне саобраћајнице у граду. Потребно је 

размотрити меру ограничења брзине кретања возила на 30 km/h. Мере у циљу смањења 

буке у затвореном простору, као што су соноизолациони прозори и врата, 

соноапсорционе плоче на зидовима, подовима и таваницама просторија захтевају 

улагања финансијских средстава у наведене објекте. И поред финансијских и 

урбанистичких ограничења, планирање и спровођење превентивних мера у циљу 

смањења изложености буци становништва, посебно у областима града са осетљивом 

популацијом, треба да буде приоритет. 
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