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УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА 

ЛУКА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Предраг Илий1, Зоран Јањуш2, Драгана Нешковий Маркий 3

Бука као нежељени звук је све више присутна у животној средини 
усљед сталног развоја индустрије, саобракаја и других дјелатности 
којима се човјек бави. Циљ рада је био измјерити ниво буке на пет 
локација у Граду Бања Лука, које представљају уже урбано подручје. 
Скоро све измјерене вриједности еквивалентног нивоа буке на мјерним 
мјестима прелазе највиши дозвољени ниво за IVакустичну зону одређену 
Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума. С 
обзиром на измјерене нивое буке на подручју уже градске зоне Бање Луке 
потребно је предузети хитне мјере за смањење емисије комуналне буке 
како би се заштитило здравље становника у урбаним срединама.

Кључне ријечи: комунална бука, заштита животне средине

Бука је свакодневни фактор животне средине који дјелује стресно, а на 
који човјек нема способности привикавања. Буком се дефинише сваки 
нежељени звук у средини у којој људи бораве и раде, а који изазива неу- 
годан осјеђај или може неповољно утицати на здравље. Осјетљивост на 
буку зависи од карактеристика буке (јачина, ритам, садржај), индивиду- 
алним карактеристикама изложене особе (стање органа слуха, животна 
доб, индивидуална осјетљивост на буку) те о дужини, врсти и режиму 
изложености (положај особе према извору буке, присутност или непри-

1 ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, Република Српска, БиХ
2 Град Бања Лука, Бања Лука, Република Српска, БиХ
3 ЈП „ДЕП-ОТ“, Регионална депонија Бања Лука, Република Српска, БиХ
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асШаНОев Вапја Ьика Со11еде Јоигпа1

сутност буке у вријеме одмора узетог за радног времена те у слободно 
вријеме). Главни извори буке у вањском простору су саобрайај, грађевин- 
ски и јавни радови, индустрија, рекреација, спорт и забава. У затвореном 
простору извори буке су сервисни уређаји везани уз стамбену зграду, 
апарати за домайинство и бука из околине. У задње вријеме све више 
пажње се посвейује буци нижег интензитета, која не оштейује слух, али 
зато може изазвати друге здравствене поремейаје. (Кезапоую е! а1., 2005). 
Смањењу нивоа буке од саобрайаја у урбаним срединама треба посветити 
велику пажњу јер у противном постоји опасност да йе бука у животној 
средини остати незадовољавајуйа или се чак и погоршати. Разлог томе је 
непрестано повейање броја возила и пређених километара по возилу 
(посебно кад се ради о теретном цестовном превозу). Ради смањивања 
изложености повишеним нивоима буке, потребно је примијенити одређене 
мјере заштите како би се смањио број објеката у којима људи раде и бораве 
и у којима су изложени повейаним разинама буке (Лакуший и сар., 2005).

Сваким даном је животна средина све загађенија различитим врстама 
загађења усљед сталног развоја индустрије, саобрайаја и других дјелатности 
којима се човјек бави. Све је мање неизмијењене природе, а зоне човјекове 
активности се све више шире и у њима услови живота и рада све мање 
задовољавају најосновније захтјеве нормалног живљења (Илий и сар., 
2012). С индустријализацијом долази и до велике миграције становништва 
у градове, због чега се јавља недовољан плански развој градова. Саобрайај 
се такође интензивно развија, долази до вейе примјене техничких 
апарата, што има за посљедицу повейање броја бучних извора како у 
радној тако и у животној средини. Досадашња истраживања у Бањој 
Луци нису заступљена и фрагментарна су (Илий и сар., 2012; Јањуш и 
сар., 2015; Јањуш и сар., 2015).

За градску средину карактеристично је континуирано повейање 
општег нивоа буке просјечно за један децибел годишње, превасходно 
због друмског и авионског саобрайаја (^Н О , 1999). Остали извори буке 
у граду су жељезнички саобрайај, грађевински радови, индустријски 
објекти, јавне манифестације, инсталације у згради и тзв. „комшијска 
бука“ из сусједног стана. У Европској унији, за коју једино постоје 
поуздани подаци о популацији, 40% становништва живи у средини са 
дневним еквивалентним нивоом буке изнад 55 6Б, што доводи до 
интензивног ометања свакодневних активности и психолошких сметњи. 
Сваки трейи становник Европске уније има ометено спавање, превасходно 
због нойне саобрайајне буке еквивалентног нивоа преко 55 6Б (А). Сваки 
пети становник Европске уније живи у тзв. „црним акустичким зонама“ 
са еквивалентним нивоом буке изнад 65 ОБ (А) што се може сматрати 
јаким акустичким стресом (Вегд1ипО, 1999; Белојевий и сар., 2005).
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
У току мјерења буке коришЬена је опрема са одговарајуЬим софтверима: 

букомјер (произвођач: Вгие1 & Кјаег, тип: 2260 Обсервер), калибратор 
(произвођач: Вгие1 &Кјаег, тип: 4226), трокраки телескопски сталак 140 
с т , као и софтвер 7815 за фреквентну анализу. За мјерење метеоролошких 
параметара коришЬен је мултифункционалан уређај Ме!ге1 М1 6401 Ро1у.

Према члану 4. Правилника о дозвољеном интензитету звука и шума 
бука се изражава еквивалентним 15 минутним нивоима Ь и вршним 
вриједностима Ь10 и Ц у ёБ(Л).

Као илустрација критичних промјенљивих нивоа, Ь и Ь1 су нивои 
буке који илуструју присутво буке виших нивоа у трајању од 10% односно 
1% времена мјерења, у периодима мјерења (периода дан или ноЬ).

Мјерења су вршена у току пет дана. Вријеме мјерења по појединим 
мјестима у одређеним зонама, тј. улицама, дато је у табелама са снимљеним 
вриједностима нивоа буке.

Мјерење нивоа буке је обављено према Правилнику о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума ("Сл. лист СРБиХ’, бр. 46/89), 
односно члану 4. (вањска бука се мјери на висини 1,7 т  од нивоа терена, 
на удаљености најмање 3 т  од препрека које рефлектују буку).

Највиши допуштени еквивалентни нивои вањске буке одређени су 
према намјени подручја и дати су у Табели 1. Правилника о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума ('’Сл. лист СРБиХ”, бр. 46/89) 
(табела 1).

У складу са намјеном посматраног подручја одабрана је зона IV - 
Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраЬајне коридоре, 
складишта без тешког транспорта. На подручју Бање Луке не постоје 
урађене акустичне зоне.
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Табела 1. Дозвољени нивои вањске буке према намјени подручја

_____________________________________________ Вапја Ьика Со11еде Јоигпа1

Подручје
(зона) Намјена подручја

Највиши дозвољени ниво 
вањске буке (4ВА)

Еквивалентни
нивои

Вршни
нивои

Дан ноК Ь10 Ь1
I Болничко, љечилишно 45 40 55 60
II Туристичко, рекреацијско, опоравилишно 50 40 60 65

III
Чисто стамбено, васпитно-образовне и 
здравствене институције, јавне зелене и 
рекреацијске површине

55 45 65 70

IV
Трговачко, пословно, стам бено и 
стам бено уз саобраЬајне коридоре, 
складишта без тешког транспорта

60 50 70 75

V Пословно, управно, трговачко, занатско, 
сервисно (комунални сервис) 65 60 75 80

VI Индустријско, складишно, сервисно и 
саобраКајно без станова 70 70 80 85

НАПОМЕНА
1) у смислу овог правилника дан је од 06.00 до 22.00 сата, а ноК је од 22.00 до 06.00 сати.
2) вршни нивои ^  и ^ 1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10 % односно 1% упног 
времена мјерења односно период дан или ноК.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Мјерење комуналне буке на подручју Бање Луке врши се на локацијама 

које су се претходним мјерењима показале као тачке чије мјерне 
вриједности највише одступају од прописаних дозвољених вриједности 
(Слика 1). Позиције на којима је извршено мјерење комуналне буке на 
подручју Бање Луке:
1. Мјерно мјесто 1. Раскрсница Ул. Триве Амелице и Ул. Крајишких 

бригада (Росуље),
2. Мјерно мјесто 2. Раскрсница Ул. ГундулиЬева и Булевар Војводе 

Радомира Путника (Борик),
3. Мјерно мјесто 3. Раскрсница Ул. Цара Лазара и Ул. Степе Степановича 

(ОбилиКево),
4. Мјерно мјесто 4. „Кружна" раскрсница (Лауш),
5. Мјерно мјесто 5. „Паркинг" површина на раскршКу Булевара цара 

Душана и Краља Петра I КарађорђевиКа ("Центар”).
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Слика 1. Локације мјерења комуналне буке на подручју Бања Луке

На дане 16, 17, 18, 23. и 24. 01. 2017. године извршена су испитивања 
еквивалентног ^ е̂  и вршних нивоа буке ^ 1 и ^ 10 у животној средини за 
дневни период 6-22- (16 Ь мјерења по мјерном мјесту у 15 минутним 
интервалима) на 5 локација (мјерна мјеста 1-5) и ноЬни период 22-06- 
(8 Ь мјерења по мјерном мјесту у 15 минутним интервалима) на 5 локација 
(мјерна мјеста 1-5).
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Мјерно мјесто бр. 1 (СР8 44°47'8.60»К 17°11'46.48»Е) налази се у 
насељу Росуље, у близини укрштања саобраЕајница (Ул. Триве Амелице 
и брзог пута Е661). Мјерење је извршено на отвореној површини на 
удаљености сса 10 т  од ивице најближе саобраЕајнице. Као доминантан 
извор буке на посматраном мјесту узима се саобраЕајна бука наведених 
саобраЕајница. Тог дана вријеме је било облачно, хладно и са снијегом 
који је падао у јутарњим часовима (Слика 2, Табела 2).

Слика 2. Мјерна локација “Росуље" и ужа локација мјерног мјеста

Табела 2 Резултати мјерења буке на мјерном мјесту бр. 1.

Мјерно
мјесто Росуље (раскрсница ул. Триве Амелице и ул. Крајишких бригада)

Датум
мјерења 17/18.01.2017. год.

Рефере-
нтни
период

Мјерни 
интервал 
(15 мин.)

Мјерна
величина

Измјерена
вриједност

4Б(А)

Највиши 
дозвољени 
ниво 4Б(А)

Подручје
(зона)

Метеоро-
лошки

параметри

Дан
(06-22 Ь) 0930-0945Ь

Ьец 67.7 60
IV*

Т= -20 С 
гН=93% 

Уу=4.1 т /8
Ь10 92.3 70
Ы 99.4 75

Дан
(06-22 Ь) 1330-1Э45Ь

Ьед 66.0 60
IV*

Т= -10 С 
гН=93% 

VV=2.6 т /8
Ь10 95.1 70
Ы 100.2 75

Дан
(06-22 Ь) 2030-2045Ь

Ьец 61.7 60
IV*

Т= -20 С 
гН=100% 

VV=2.6 т /8
Ь10 84.6 70
Ы 90.3 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0115-0130Ь

Ьец 51.4 50
IV*

Т= -20 С 
гН=93% 

VV=3.1 т /8
Ь10 74.9 70
Ы 79.8 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0515-0530Ь

Ьец 59.7 50
IV*

Т= -20 С 
гН=100% 

Уу=3.1 т /8
Ь10 83.9 70
Ы 89.7 75
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Мјерно мјесто бр. 2 (6Р8 44°46'16.08”К 17°11'56.48”Е) налази се у 
насељу Борик, у близини укрштања саобраЬајница (Ул. ГундулиБева и 
Булевар Војводе Радомира Путника). Мјерење је извршено на отвореној 
површини на удаљености сса 10 т  од ивице најближе саобраБајнице. 
Као доминантан извор буке на посматраном мјесту узима се саобраБајна 
бука наведених саобраБајница. Тог дана вријеме је било облачно, хладно 
и без падавина током цијелог дана (Слика 3, Табела 3).

Слика 3. Мјерна локација "Борик" и ужа локација мјерног мјеста

Табела 3. Резултати мјерења буке на мјерном мјесту бр. 2.

Мјерно
мјесто

Борик (раскрсница Ул. ГундулиЬева и Булевар Војводе Радомира
Путника)

Датум
мјерења 23/24.01.2017. год.

Рефере-
нтни
период

Мјерни 
интервал 
(15 мин.)

Мјерна
величина

Измјерена
вриједност

ав(А)

Највиши 
дозвољени 
ниво ав(А)

Подручје
(зона)

Метеоро-
лошки

параметри

Дан
(06-22 Ь) 0930-0945Ь

Ьец 68.9 60
IV*

Т= -80 С 
гН=93% 

Уу=1.0 т /8
Ь10 78.7 70
Ы 83.0 75

Дан
(06-22 Ь) 1330-1345Ь

Ьец 70.2 60
IV*

Т= -60 С 
гН=86% 

Уу=1.5 т /8
Ь10 80.4 70
Ы 83.1 75

Дан
(06-22 Ь) 2030-2045Ь

Ьед 67.0 60
IV*

Т= -60 С 
гН=93% 

VV=1.0 т /8
Ь10 77.3 70
Ы 81.1 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0115-0130Ь

Ьец 56.6 50
IV*

Т= -60 С 
гН=93% 

VV=0.5 т /8
Ь10 66.8 70
Ы 74.4 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0515-0530Ь

Ьед 55.6 50
IV*

Т= -60 С 
гН=93% 

VV= 0 т /8
Ь10 68.6 70
Ы 79.9 75
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НоЬ
(22-06 Ь) 0115-0130Ь

Ьец 48.4 50
IV*

Т= -50 С 
гН=93% 

VV=1.0 т /5
Ь10 64.7 70
Ь1 70.6 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0515-0530Ь

Ьец 51.9 50
IV*

Т= -50 С 
гН=93% 

VV=1.0 т /5
Ь10 60.4 70
Ь1 69.1 75

Мјерно мјесто бр. 4 (6Р8 44°46'17.65”К 17°10'52.48”Е) налази се 
на улазу у насеље Лауш, у близини кружног тока саобраЕаја (Брзи пут 
Е661 и Булевар Цара Душана). Мјерење је извршено на отвореној 
површини-паркингу на удаљености сса 10 т  од наведеног кружног тока 
саобраЕаја. Као доминантан извор буке на посматраном мјесту узима 
се саобраЕајна бука наведених саобраЕајница. Од важнијих објекта на 
посматраној локацији налази се спортско рекреативна површина 
(игралиште), објекат „Бањалучке гимназије“ те објекат „Завода за 
трансфузију Републике Српске“. Тог дана вријеме је било хладно, и падао 
је снијг током цијелог дана (Слика 5, Табела 5).

Слика 5. Мјерна локација “Лауш” и ужа локација мјерног мјеста 

Табела 5. Резултати мјерења буке на мјерном мјесту бр. 4.

Мјерно
мјесто Лауш (паркинг површина код „кружне“ раскрснице)

Датум
мјерења 16/17.01.2017. год.

Рефере-
нтни
период

Мјерни 
интервал 
(15 мин.)

Мјерна
величина

Измјерена
вриједност

ав(А)

Највиши 
дозвољени 
ниво ав(А)

Подручје
(зона)

Метеоро-
лошки

параметри

Дан
(06-22 Ь) 0930-0945Ь

Ьед 74.1 60
IV*

Т= -20 С 
гН=93% 

VV=2.6 т /5
Ь10 86.7 70
Ы 90.0 75
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Дан
(06-22 Ь) 1330-1345Ь

Ьец 69.0 60
IV*

Т= -20 С 
гН=93% 

^ = 3 .6  т /8
Ь10 84.7 70
Ы 88.0 75

Дан
(06-22 Ь) 2030-2045Ь

Ьец 61.2 60
IV*

Т= -10 С 
гН=93% 

VV=4.1 т /8
Ь10 79.6 70
Ы 84.9 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0115-0130Ь

Ьец 45.5 50
IV*

Т= -30 С 
гН=93% 

VV= 3.1 т /8
Ь10 68.5 70
Ы 73.8 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0515-0530Ь

Ьед 51.5 50
IV*

Т= -30 С 
гН=100% 

Уу=4.1 т /8
Ь10 76.1 70
Ы 82.8 75

Мјерно мјесто бр. 5 (6Р8 44°46'5.34”К 17°11'16.37”Е) налази се на 
улазу у центру града Бања Лука, у близини укрштања саобраЬајница 
(Краља Петра I КарађорђевиЬа и Булевар Цара Душана). Мјерење је 
извршено на отвореној површини-паркингу на удаљености сса 10 т  од 
најблиЕе саобраЕајнице. Као доминантан извор буке на посматраном 
мјесту узима се саобраЬајна бука наведених саобраЬајница. На ужој 
локацији присутни су веЕином пословни објекти: трговачке и занатске 
радње, градска „тржница", стамбене зграде, затим један вјерски објекат 
у изградњи (Џамија „Ферхадија"). Тог дана вријеме је било облачно, 
хладно и са снијегом током цијелог дана (Слика 6, Табела 6).

Слика 6. Мјерна локација “Центар”и ужа локација мјерног мјеста
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Табела 6. Резултати мјерења буке на мјерном мјесту бр. 5.

__________________________________________Сазорјз га йгиМуепа рИапја

Мјерно
мјесто

„Центар“ - паркинг површина код раскрснице Булевар цара Душана и 
Краља Петра I КарађорђевиБа

Датум
мјерења 18/19.01.2017. год.

Рефере-
нтни
период

Мјерни 
интервал 
(15 мин.)

Мјерна
величина

Измјерена
вриједност

ав(А)

Највиши 
дозвољени 
ниво ав(А)

Подручје
(зона)

Метеоро-
лошки

параметри

Дан
(06-22 Ь) 0930-0945Ь

Бец 65.1 60
IV*

Т= -30 с  
гН=93% 

3.1 ш/8
Б10 79.3 70
Б1 84.9 75

Дан
(06-22 Ь) 1330-1345Ь

Бец 64.0 60
IV*

Т= -20 С 
гН=86% 

VV=3.1 ш/8
Б10 78.7 70
Б1 82.8 75

Дан
(06-22 Ь) 2030-2045Ь

Бец 62.7 60
IV*

Т= -20 С 
гН=86% 

VV=3.1 т /8
Б10 78.9 70
Б1 86.1 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0115-0130Ь

Бец 52.5 50
IV*

Т= -20 С 
гН=80% 

^ =  1.5 т /8
Б10 74.9 70
Б1 84.9 75

НоЬ
(22-06 Ь) 0515-0530Ь

Бец 55.8 50
IV*

Т= -20 С 
гН=80% 

VV= 2.1 т /8
Б10 72.5 70
Б1 79.3 75

Извором буке сматра се комунална бука која настаје од моторних возила 
са градских саобраЬајница. Мјерење је вршено у току дана од 06-22 - и у 
току ноЬи 22-06 Ь. Поред буке од моторних возила која саобраЬају градским 
саобраЬајницама немогуЬе је такође било искључити утицај буке створене 
од угоститељских и трговачки објеката, активности комуналних служби 
и служби за одржавање зелених површина као и других активности у 
непосредној близини мјерних мјеста (активности становништва које 
борави у стамбеним објектима или ради у пословним објектима).

Мјерење је вршено на 5 локација које се налазе на урбаном подручју 
Бање Луке. На локацијама мјерења постоји велики број стамбених и 
пословних објеката у којима људи бораве.

Околни стамбени објекати су углавном веЬе спратности и чврсте 
грађевинске конструкције. На њима се налази велики број свијетлих 
отвора (прозори и врата).

У циљу добијања правог стања нивоа комуналне буке која дјелује на 
стамбене јединице потребно је извршити мјерење буке у складу са 
чланом 4. став 1. Правилника о дозвољеним границама интензитета
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звука и шума (Сл. лист СРБиХ, број 46/89). Мјерење буке у просторијама 
угрожених стамбених објекта није предмет овог извјештаја.

Према нивоу измјерене буке, Бања Лука се сврстава у ред у великих 
градова (Вегд1ипд е! а1., 1999). Како је мрежа саобраБајница распрострањена 
густо, то је процјена да је веБина становника у центру града изложена 
буци између 40-70 дВ (А) у току дана, а слично је и у току вечери и ноБу.

Становници испитиваног подручја Бање Луке изложени су ометајуБој 
буци која им ремети сан и одмор, која доводи до општег замора, изазива 
раздражљивост, доводи до главобоље, која им смањује могуБност 
комуникације и негативно утиче на радну ефикасност.

ЗАКЉУЧАК
ПовеБани ниво буке и загађење ваздуха у урбаним срединама као што 

је Бања Лука је константан проблем. ВеБина градова са повеБаним нивоом 
буке и загађеним ваздухом, настоји исте смањити на дозвољене вриједности 
прописане законом.

Измјерене вриједности еквивалентног нивоа буке за дневне и ноБне 
интервале на мјерним локацијама су дате у табели 7.

Табела 7. Резултати мјерења еквивалентног нивоа буке на мјерним мјестима 1-5.

Датум Локација
Измјерене

вриједности
^ е^  ЙВ(А)

Г раница
ЙВ(А)

Прекорачује
(да/не)

Измјерене
вриједности

Ьец ЙВ(А)

Граница
ЙВ(А)

Прекорачује
(да/не)

17.01.2017. Росуље дневне
67.7 60 да

нођне
51.4 50 да

66.0 60 да
59.7 50 да61.7 60 да

23.01.2017. Борик дневне
68.9 60 да

нођне
56.6 50 да

70.2 60 да
55.6 50 да67.0 60 да

24.01.2017. Обилиђево дневне
67.4 60 да

нођне
48.4 50 не

67.2 60 да
51.9 50 да62.6 60 да

16.01.2017. Лауш дневне
74.1 60 да

нођне
45.5 50 не

69.0 60 да
51.5 50 да61.2 60 да

18.01.2017. Центар дневне
65.1 60 да

нођне
52.5 50 да

64.0 60 да
55.8 50 да62.7 60 да

Измјерене вриједности еквивалентног нивоа буке на мјерним мјестима 1-5 означене болдовано 
црвеном бојом прелазе највиши дозвољени ниво за IVакустичну зону, док су измјерене вриједности 
означене црном бојому границама интензитета звука и шума („Службени лист СРБиХ”, бр. 46/89).

Из наведеног се закључује да измјерене вриједности дневног 
еквивалентног нивоа буке за локацију Росуље прелазе границу за око
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2- 8 дБ, одређену Правилником о дозвољеним границама интензитета 
звука и шума, док ноЬне измјерене вриједности еквивалентног нивоа 
буке прелазе дозвољену границу за око 1-10 дВ

За локацију Борик видимо да измјерене вриједности дневног 
еквивалентног нивоа буке прелазе дозвољену границу за око 7-10 дВ, 
одређену Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и 
шума, док ноЬне измјерене вриједности еквивалентног нивоа буке 
прелазе дозвољену границу за око 5-7 дВ .

Локација ОбилиБево је локација са најмањим прекорачењима, гдје 
измјерене вриједности дневног еквивалентног нивоа буке прелазе 
дозвољену границу за око 3-7 дВ, одређену Правилником о дозвољеним 
границама интензитета звука и шума, док ноЬне измјерене вриједности 
еквивалентног нивоа буке прелазе дозвољену границу у једном случају, 
у термину 0515-0530 Ь за 1.9 дВ .

На локацији Лауш примјеЬујемо да измјерене вриједности дневног 
еквивалентног нивоа буке прелазе дозвољену границу за око 1-14 дВ, 
одређену Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и 
шума, док ноЬне измјерене вриједности еквивалентног нивоа буке 
прелазе дозвољену границу само у термину 0515-0530 Ь за 1.5 дВ .

Што се тиче локације Центар видимио да измјерене вриједности 
дневног еквивалентног нивоа буке прелазе дозвољену границу за око
3 - 5 дВ одређену Правилником о дозвољеним границама интензитета 
звука и шума, док ноЬне измјерене вриједности еквивалентног нивоа 
буке прелазе дозвољену границу за око 3-6 дВ.

С обзиром на измјерене нивое буке на подручју уже градске зоне 
Бање Луке потребно је предузети хитне мјере за смањење емисије 
комуналне буке како би се заштитило здравље становника у урбаним 
срединама. Да би се одговорило на питање коју је мјеру смањења нивоа 
буке најефикасније примијенити, потребно је регистровати стање у 
одговарајуЬој средини, анализирати могуБност примјене појединих мјера, 
те донијети релевантну одлуку. Системска истраживања заштите од буке 
захтијевају знатна финансијска средства, па је то разлог што се код нас 
углавном не проводе. Међутим, ипак се у ограниченом обиму проводе 
појединачна оскудна истраживања.
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