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22. 

Na temelju članaka 6 i 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 

55/13, 153/13 i 41/16) i članka 41. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ 

broj 13/09), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2016. godine, 

donijelo je 

 

 

O D L U K U  

O  DOZVOLJENOM  PREKORAČENJU  NAJVIŠE   

DOPUŠTENE  RAZINE  BUKE 

 

Članak 1. 

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (u daljnjem tekstu: 

Odluka) određuje ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće 

prekoračiti dopuštene razine buke, uvjete prekoračenja te putove dolaska i odlaska sudionika 

događanja. 

 

Članak 2. 

Odluka se odnosi na prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljavanja potreba 

održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih 

aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste i to za slijedeće 

lokacije: 

 

1. Vrsar -    područje luke, 

- područje starogradske jezgre, 

- područje Sportskog centra Saline;  

 

2. Vrsar – poluotok Montraker; 

 

3. Vrsar - Aerodrom Crljenka. 

 

Dozvoljena najviša razina buke za događanja iz stavka 1. točke 1. ovog članka iznosi 

L Aeg= 88 dB (A), T=15 min, do 01:00 sat. 

Dozvoljena najviša razina buke za događanja iz stavka 1. točke 2. i 3. iznosi L Aeg=88 

dB (A), T=15 min, do 4.00 sata.  

 

Članak 3. 

Odluka se odnosi na dane unutar vremenskog perioda od blagdana Uskrsa do 30. 

listopada tekuće godine. 

Organizator javnog skupa, priredbe ili druge aktivnosti dužan je pismeno obavijestiti  

Jedinstveni upravni odjel - komunalno redarstvo Općine Vrsar o vremenu, danu/ima i lokaciji 

održavanja iste.  

Članak 4. 

 Uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom  prostoru i terasama 

objekata koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u svrhu organiziranja 

događaja i na područjima iz stavka 1.članka 2. ove Odluke ne smije priječi najvišu dozvoljenu 

razinu buke i vremensko razdoblje iz stavka 2. i 3. članka 2. ove Odluke. 
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Članak 5. 
Buka koja nastaje uslijed događaja iz članka 2. ne smije u drugim ulicama ili u ostalim 

dijelovima naselja prelaziti dopuštene granice propisane Zakonom odnosno popratnim 

Pravilnicima. 

 

Članak 6. 

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja iz članka 2. su svi 

prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake, koji nisu u to vrijeme propisno 

zatvoreni znakovima ili pod regulacijom policije odnosno propisno označenih redara koji 

reguliraju promet na tom mjestu. 

 

Članak 7. 
Iznimno, u slučaju da pojedini događaj od interesa za Općinu Vrsar, nije unutar okvira 

ove Odluke, općinski načelnik može, u svrhu održavanja takvog događaja, odlukom utvrditi 

novo područje, vremenski period  i najviše dopušteno prekoračenje dopuštene razine buke. 

 

  

Članak 8. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s važenjem Odluka o određivanju lokacija za 

održavanje javnih skupova i organiziranje razonode, zabavnih, sportskih i drugih 

manifestacija („Službene novine Općine Vrsar“ 4/08 i 6/09). 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Vrsar“. 

 

 

 

 

Klasa: 011-01/16-01/0012 

Urbroj:2167/02-02-01-01-31-16-0002 

Vrsar, 29.06.2016. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR  

PREDSJEDNIK  

 

Franko Matukina v.r.
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17. 

Na temelju članaka 6 i 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 

55/13, 153/13 i 41/16, 114/18, 14/21) i članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene 

novine Općine Vrsar“ broj broj 02/13, 03/17, 02/18, 04/20, 02/21), Općinsko vijeće Općine 

Vrsar-Orsera, na sjednici održanoj dana 01.04.2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI 

ODLUKE O DOZVOLJENOM  PREKORAČENJU 

NAJVIŠE  DOPUŠTENE  RAZINE  BUKE 

 

 

Članak 1. 

Članak 2. Odluke o dozvoljenom  prekoračenju najviše  dopuštene  razine  buke 

(„Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 6/16) mijenja se i glasi: 

„Odluka se odnosi na prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljavanja potreba 

održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih 

aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste i to za slijedeće 

lokacije: 

     Vrsar -    područje luke, 

- područje starogradske jezgre, 

- područje Saline, 

- sportsko-rekreacijska zona Montraker, 

- aerodrom Crljenka  

Dozvoljena najviša razina buke za događanja iz stavka 1. ovog članka iznosi L Aeg= 

88 dB (A), T=15 min, do 01:00 sat.“ 

  

Članak 2. 

Stavak 1. članka 3. Odluke mijenja se i glasi: 

 „Odluka se odnosi na period od 01.04. - 30.09. tekuće godine. 

 

Članak 3. 

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi: 

 „Uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom  prostoru i terasama 

objekata koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u svrhu organiziranja 

događaja iz članka 2. ove Odluke,  ne smije priječi najvišu dozvoljenu razinu buke i vremensko 

razdoblje navedeno u istom članku.“  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Vrsar-

Orsera“. 

 

KLASA: 011-01/21-01/07 

URBROJ: 2167/02-01-03/31-21-2 

Vrsar-Orsera, 01.04.2021. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRSAR – ORSERA 

PREDSJEDNIK 

 

Franko Matukina, v.r. 


