
Табела 3 - Подаци из стратешке карте буке агломерације 

Назив општине/града 
Матични број јединице 

локалне самоуправе 
Број становника Површина (кm2) 

            

   

Анализа изложености становништва - Lden 

Опсег индикатора буке 

Lden /dB (А) 

Број становника изложен опсезима буке индикатора Lden 

Друмски 

саобраћај 

Железнички 

саобраћај 

Ваздушни 

саобраћај 

Индустријска 

подручја 

Сви извори 

буке заједно 

< 55           

55 - 59           

60 - 64           

65 - 69           

70 - 74           

> 75           

Анализа изложености становништва - Lnight 

Опсег индикатора буке 

Lnight/ dB (А) 

Број становника изложен опсезима буке индикатора Lnight 

Друмски 

саобраћај 

Железнички 

саобраћај 

Ваздушни 

саобраћај 

Индустријска 

подручја 

Сви извори 

буке заједно 

< 45           

45 - 49           

50 - 54           

55 - 59           

60 - 64           

65 - 69           

> 70           

   

Анализа изложености становништва у становима с посебном звучном изолацијом, односно, тихом 

фасадом - Lden 

Опсег индикатора буке 

Lden /dB (А) 

Број становника који живе у становима с посебном звучном изолацијом - 

Lden 

Друмски 

саобраћај 

Железнички 

саобраћај 

Ваздушни 

саобраћај 

Индустријска 

подручја 

Сви извори 

буке заједно 

< 55           

55 - 59           

60 - 64           

65 - 69           

70 - 74           

> 75           

Опсег индикатора буке 

Lden /dB (А) 

Број становника који живе у становима с тихом фасадом - Lden 

Друмски 

саобраћај 

Железнички 

саобраћај 

Ваздушни 

саобраћај 

Индустријска 

подручја 

Сви извори 

буке заједно 

< 55           

55 - 59           

60 - 64           

65 - 69           

70 - 74           

> 75           



   

Анализа изложености становништва у становима с посебном звучном изолацијом, односно тихом 

фасадом - Lnight 

Опсег индикатора буке 

Lnight/ dB (А) 

Број становника који живе у становима с посебном звучном изолацијом - 

Lnight 

Друмски 

саобраћај 

Железнички 

саобраћај 

Ваздушни 

саобраћај 

Индустријска 

подручја 

Сви извори 

буке заједно 

< 45           

45 - 49           

50 - 54           

55 - 59           

60 - 64           

65 - 69           

> 70           

Опсег индикатора буке 

Лнигхт /дБ(А) 

Број становника који живе у становима с посебном звучном изолацијом - 

Lnight 

Друмски 

саобраћај 

Железнички 

саобраћај 

Ваздушни 

саобраћај 

Индустријска 

подручја 

Сви извори 

буке заједно 

< 45           

45 - 49           

50 - 54           

55 - 59           

60 - 64           

65 - 69           

> 70           

Формат графичког дела стратешке карте буке: *.dwg, *.dgn, *.shp, *.mif. 

Геопросторна тачност податка у метрима. 

Коришћена размера за графички део карте буке Р 1: 
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