REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 335-01/19-01/19
URBROJ: 2155/01-02-19-2
Omiš, ***************2019.g.

N A C R T

Na temelju odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), čl.
30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09. 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) u
predmetu mogućeg prekoračenja dopuštene razine buke, Gradsko vijeće Grada Omiša na ********.
sjednici od *******************2019.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 aktivnostima javnih programa „OMIŠKA BOŽIĆNA BAJKA 2019.“ i „Doček Nove 2020.
godine“ u organizaciji Turističke zajednice Grada Omiša, Centra za kulturu Omiš i Grada Omiša ovim se
prihvaća mogućnost da se u Omišu, na Trgu Sv.Mihovila, Trgu dr. Franje Tuđmana, Trgu Stjepana
Radića, Parku hrvatskih branitelja i Poljičkom trgu u Omišu, od dana 1.prosinca 2019.g. do dana
6.siječnja 2020.g. održavaju glazbeno-scenski programi na otvorenom kao organizirane aktivnosti za
razonodu i zabavu stanovništva i gostiju na kojima se očekuje prekoračenje dopuštene razine buke, a
pod uvjetom da organizator/producent u tim prigodama poduzme sve za takve slučajeve standardne
tehničke mjere u svrhu zaštite od buke ostalog dijela naselja Omiš te s istim u svezi sigurnosti sudionika i
ostalih građana.
2.
Pored ostalih prigodnih programa za djecu, programi s koncertima će se održavati u vremenu:
- dana 14. prosinca 2019.g., glazbeni koncert Dalmatino od 20,30 - 24,00 sata,
- dana 20. prosinca 2019.g., glazbeni koncert Vlade Brzović od 20,30 - 24,00 sata,
- dana 21. prosinca 2019.g., glazbeni koncert Vox Box od 20,30 - 24,00 sata,
- dana 22. prosinca 2019.g., glazbeni koncert Giđo i bend od 20,30 - 24,00 sata,
- dana 27. prosinca 2019.g., glazbeni koncert Living Room Band od 20,30 - 24,00 sata,
- dana 28. prosinca 2019.g., glazbeni koncert Vojko V od 20,30 - 24,00 sata,
- dana 31. prosinca 2019.g., glazbeni koncerti i doček Nove godine Fenix Band od 22,00 sata do 04,00
sata idućeg dana.
3.
Komunikacijski putovi za sudionike navedenih događanja u dolasku i odlasku su: Ulica Fošal, Ulica
u luci, Ulica Vangrad, Ulica knezova Kačića, Ulica J.Pupačića i Ulica Punta Omišu.
4.
Gradonačelnik Grada Omiša će za razdoblje iz t.1. ove Odluke donijeti za sve ugostiteljske
objekte na području Grada Omiša posebno Rješenje o određivanju izvanrednog dužeg radnog vremena
ugostiteljskih objekata uz emitiranje glazbe i programa uživo zbog održavanja događaja od interesa za
Grad Omiš.
4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada Omiša.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.
DOSTAVITI:
1. Turistička zajednica Grada Omiša,
2. Centar za kulturu Omiš,
3. Policijska postaja Omiš,
4. Ured gradonačelnika Grada Omiša,
5. Upravni odjel za KSD, UP i ZO Grada Omiša,
6. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša,
7. Mjesni odbor Punta-Stari grad Omiš,
8. Službeni glasnik Grada Omiša i mrežne stranice,
9. Pismohrana /04/.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/19-01/9
URBROJ: 2155/01-02-19-1
Omiš, 18.stidenog 2019.g.

Na temelju odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13. 153/13, 41/16 i 114/18),
čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09. 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18) i čl.
54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13) u predmetu
mogućeg prekoračenja dopuštene razine buke, gradonačelnik 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 335-01/19-01/19 URBROJ: 2155/01-01-19-2.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik Upravnog
odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
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 /04/.

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE
30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18
- IZVOD –

NN.

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.

