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

55/13) i članka 32. i 94.  Statuta Općine Kaptol  („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 

03/09, 02/13 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 5. sjednici, održanoj  18. 

prosinca 2013. godine, donijelo je slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 

 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se područje gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih 

razina buke (ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije), razlozi dozvoljenog 

prekoračenja istog, te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja. 

 

Članak 2. 
 Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljenja potreba 

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

aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste u periodu od 15. 

travnja do 15. listopada i to na području Općine Kaptol, odnosno svih pripadajućih naselja. 

 Prekoračenje najviše dopuštene razine buke na prostorima iz stavka 1. ovog članka 

dozvoljava se do 02,00 sata samo u razdoblju od 15. travnja do 15. listopada. 

 

Članak 3. 
 Ovom Odlukom određuje se uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja na 

otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti najdulje do 02,00 

sata u razdoblju od 15. travnja do 15. listopada. 

 Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u istim objektima iz 

stavka 1. ovog članka, ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku 

kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru. 

 

Članak 4. 
 Najviša dozvoljena razina buke na prostorima iz članka 2. i 3. ove Odluke iznosi L 

Aeq, T-15 min-70 dB(A). 

 

Članak 5. 

 Sukladno članku 2. i 3. ove Odluke prekoračenje najviše dopuštene razine buke 

dozvoljava se na dijelu otvorenog i zatvorenog područja za stanovništvo i goste u navedenom 

periodu i za navedeno područje i to petkom, subotom i nedjeljom, u dane državnih blagdana i 

Dana Općine Kaptol te za vrijeme manifestacija koje organizira Općina Kaptol. 

 

Članak 6. 

 Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 3. ove Odluke ne smije u 

drugim dijelovima Općine Kaptol i naseljima prelaziti dopuštene granice. 

 

Članak 7. 

 Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, 

ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili 



pod regulacijom prometa od strane ovlaštenih službenih osoba, odnosno propisno označenih 

redara koji reguliraju promet na tom mjestu. 

 

Članak 8. 

 U slučaju izvanrednih situacija i nepredviđenih događaja od interesa za Općinu 

Kaptol,  općinski načelnik Općine Kaptol zadržava pravo proširiti/suziti razloge i vrijeme 

dozvoljenog prekoračenja najviše dopuštene razine buke. 

 

Članak 9. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Kaptol“. 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E O P Ć I N E   K A P T O L 
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 Kaptol, 18. prosinca  2013. godine. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK 
 

        Damir Poljanac dipl.ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 


