REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 334-01/16-01/13
URBROJ: 2155/01-02-16-3
Omiš, 21. studenog 2016.g.

Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09.
9/10, 2/13 i 10/13) i čl. 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.
6/09) u svezi s čl. 10. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13. 153/13 i 41/16) u predmetu mogućeg
prekoračenja dopuštene razine buke, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika
Grada Omiša donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog teksta Odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu
razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste, a u
obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA 334-01/16-01/13 URBROJ:2155/01-01-16-4.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Ivo Tomasović, dipl.oec., zamjenik
gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Omiša.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA KOJI
OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Ivo Tomasović, dipl.oec., v. r.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika,
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
3. Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša,
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE

N A C R T

KLASA: 334-01/16-01/13
URBROJ: 2155/01-02-16-3
Omiš, ****************2016.g.

Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09. 9/10,
2/13 i 10/13) u svezi s čl. 10. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) u predmetu
mogućeg prekoračenja dopuštene razine buke, Gradsko vijeće Grada Omiša na ***. sjednici od
**************2016.g. donosi
ODLUKU
o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke
na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste
1. U svezi sa ponudom tvrtke CMT, potovalna agencija d.o.o. Ljubljana od 17.studenog 2016.g. ovim
se prihvaća mogućnost da se u Omišu, na predjelu Ribnjak, u okviru prostora Auto-kampa „Galeb“, kroz
2. i 3. tjedan 2017.g., 2018.g. i 2019.g. održavaju na otvorenom i zatvorenom javni skupovi i
organizirane aktivnosti za razonodu, zabavu i sport stanovništva i gostiju, na kojima se očekuje
prekoračenje dopuštene razine buke, a pod uvjetom da organizator u tim prigodama poduzme sve za
takve slučajeve standardne tehničke mjere u svrhu zaštite od buke ostalog dijela naselja Omiš, osobito
lokacija stare gradske jezgre u terminima održavanja službenog programa Festivala dalmatinskih klapa.
2. Za održavanje glazbenih festivala u 2017.g. ovim se pod uvjetima iz t.1. ove Odluke dopušta
organizatoru i partnerskom ugostitelju emitiranje glazbe i izvođenje programa uživo i to za i u vremenu:
a) LABO FESTIVAL - dana 8.srpnja do 11.srpnja 2017.g. (utorak-petak) od 13,00 sati do 23,55 sati;
b) ULTRA EUROPE FESTIVAL - dana 12.srpnja 2017.g. (srijeda), dana 13.srpnja 2017.g. (četvrtak) i
dana 17.srpnja 2017.g. (ponedjeljak) od 13,00 sati do 03,00 sata idućeg dana.
3. Prostor na kojem će se odvijati predmetne aktivnosti je Auto-kamp „Galeb“ u Omišu.
Komunikacijski putovi za sudionike navedenih događanja u dolasku i odlasku su: Vukovarska ulica,
Četvrt Omiške bojne, Četvrt Ribnjak i Ulica Put Ribnjaka.
4. Posebna odluka o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području
Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste za 2018.g. i za 2019.g. donijeti će se
naknadno kad budu poznati organizacijski okviri projekta za svaku od tih godina pri čemu će se kod
izrade novih kondicija odluke skrbiti o prethodno stečenim iskustvima.
5. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Omiša.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.
DOSTAVITI:
1. CMT, potovalna agencija d.o.o. , Šmartinska cesta 152, Ljubljana,
2. Auto-kamp „Galeb“ Omiš,
3. Turistička zajednica Grada Omiša,
4. Policijska postaja Omiš,
5. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
6. Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša,
7. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
8. Mjesni odbor Priko,
9. Službeni glasnik Grada Omiša,
10. Pismohrana /04/.

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE
NN. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16
- IZVOD –

Članak 10.
Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih
aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih
razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkih tijela određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge
lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putovi za dolaženje i odlaženje
sudionika navedenih događanja.
Buka koja nastaje uslijed događanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim
dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

