
Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09), te 

članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibenko-kninske županije“ br. 5/13), 

Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj dana 29.srpnja 

2013.godine donosi, 

 

ODLUKU 

o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se područja u Općini Tisno gdje postoji mogućnost 

prekoračenja dopuštenih razina buke (ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije), 

razlozi dozvoljenog prekoračenja dopuštenih razina buke, te putovi dolaska i odlaska 

sudionika događaja. 

Najviša dozvoljena razina buke na ulici, dijelovima ulice i naseljima, trgovima i 

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini 

u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). 

 

Članak 2. 

Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, 

zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za 

stanovništvo i goste, te za ugostiteljske objekte tipa „restauranti“ i „caffe barovi“, a temeljem 

pojedinačnog zaključka načelnika Općine Tisno, dopušta se prekoračenje dopuštene razine 

buke u razdoblju od 15.lipnja do 15.rujna u vremenu do 04,00 sata ujutro na slijedećim 

lokacijama: 

1. naselje Betina, područje Trga na  moru (od 21,00 do 04,00 h) 

2. naselje Jezera, područje Obale Sv. Ivana, Trga Jezerana i „Lokve“ (od 21,00 do 

04,00 h) 

3. naselje Tisno, područje Trga Velika Rudina (od 21,00 do 04,00 h) 

4. nogometna igrališta i sportske dvorane, te domovi kulture (od 15,00 do 04,00 h). 

5. uvala Rastovac i područje Prosike- uvala Lučica ( sukladno planu i programu 

održavanja The Garden festivala Tisno za svaku godinu ) 

Također, i u periodu od 15.rujna do 15.lipnja, na istim prostorima/područjima i istim 

sadržajima (lokalima), izuzev prostora „Lokve“, dozvoljava se prekoračenje razine buke 

petkom i subotom, u dane uoči blagdana i blagdanima, za vrijeme trajanja karnevala te u 

periodu od Badnjaka do Sv.Tri Kralja, u vremenskim intervalima kako je to navedeno u 

stavku 1. ovog članka, izuzev trajanja karnevala kada se dopušta prekoračenje dopuštene 

razine buke u vremenu od 15,00 do 04,00 h. 

 

Članak 3. 

Organizator događanja opisanih u čl. 2. ove odluke dužan je pismeni zahtjev za 

odobrenje prekoračenja dopuštenih razina buke pri održavanju predmetnog događanja 

dostaviti Općini Tisno, Uredu načelnika, najmanje 48 sati prije održavanja predmetnog 

događanja.  

U zahtjevu  se obvezno navodi datum i lokacija navedenog događanja te procjena 

visine i trajanja prekoračenja buke pri njegovom održavanju.  

O zahtjevu odlučuje općinski načelnik zaključkom kojim se u slučaju odobrenja 

prekoračenja dopuštenih razina buke određuju uvjeti i trajanje prekoračenja. 

 

 

 



Članak 4. 

Buka koja nastaje ulijed događanja iz članka 2. ove odluke ne smije u drugim ulicama 

ili djelovima ulica, u ostalim djelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene 

granice. 

 

Članak 5. 

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 policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet na tom 

mjestu. 

 

Članak 6. 

U slučaju izvanrednih situacija i nepredviđenih događaja od interesa za Općinu Tisno, 

načelnik općine zadržava pravo proširiti razloge i područja dozvoljenog prekoračenja najviše 

dopuštene razine buke i upotrebe elektroakustuičkih u akustičkih uređaja i izvan vremena i 

područja predviđenog u članku 2.  ove odluke. 

 

Članak 7. 

Nadzor nad primjenom ove odluke kao i sankcije za neovlašteno prekoračenje 

dopuštenih razina buke propisani su Zakonom o zaštiti od buke. 

 

                                                       Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, odredbe o buci u Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti 

(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 6/07 i 7/10) primjenjuju se ukoliko nisu u 

suprotnosti s odredbama ove Odluke.  

 

Članak 9. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Šibensko – kninske županije. 

 

 

KLASA: 363-01/13-2.V/05 

URBROJ: 2182/05-01/13-2.V/05 

Tisno, 29.srpnja 2013.godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO  

 

                                                                                                                         Predsjednik:  

                                                                                                                       Petar Jakovčev, v.r. 


