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 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09., 55/13., 153/13., 
41/16. i 114/18.), članka 30. St atuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16., 1/18. i 
4/19.) te članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 
3/19.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 19. sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O U TVRĐIVANJU LOKACIJA U KOJIMA JE MOGUĆE 

PREKORAČITI DOPUŠTENU RAZINU BUKE

Članak 1.
 Ovom Odlukom o utvrđivanju lokacija u kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke (u daljnjem 
tekstu: Odluka) utvrđuju se mjere zaštite od buke za vrijeme održavanja manifestacije „23. Svjetski Susret 
Spačeka“ na neizgrađenom građevinskom zemljištu katastarskih naziva Križnice, Sitnica gornja i Razvale, 
sjeveroistočno od autobusnog kolodvora Samobor u Samoboru, u razdoblju od 29. srpnja do 04. kolovoza 
2019. godine.
 Manifestaciju iz stavka 1. ovog članka organizira Udruga Hrvatski 2CV Citroen klub Samobor (u daljnjem 
tekstu: Organizator).

Članak 2.
 Dozvoljava se korištenje elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u vremenu od 21:00 do 
02:00 sata.
 Dopušteno je korištenje isključivo elektroakustičkih i akustičkih uređaja koji su opremljeni uređajem za 
automatsko elektroničko ograničavanje razine zvuka.
 Prekoračenje propisanih dopuštenih razina buke dozvoljava se u vremenu od 20:00 do 03:00 sata.
 Prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljava se na prostoru održavanja manifestacije i 
prostorima širenja (čujnosti) buke, uključivo putovima za dolaženje i odlaženje sudionika manifestacije.
 O održavanju i programu manifestacije Organizator je dužan na prikladan način obavijestiti stanare 
u ulicama koje bi mogle biti izložene prekomjernoj buci, uključivo u ulicama na putevima za dolaženje i 
odlaženje najvećeg broja sudionika manifestacije te o navedenom izvijestiti nadležan Upravni odjel.
 Putevi za dolaženje i odlaženje sudionika manifestacije u smislu stavka 5. ovog članka su sve javno-
prometne površine za promet vozila i pješaka koje vode u i iz prostora održavanje priredbe.

Članak 3
 Organizator mora osigurati mjerenje emisijske i imisijske buke prije službenog početka manifestacije, 
ugradnju ograničivača (limitatora) razine emisijske buke na elektroakustičkim uređajima i mjerenje imisijske 
buke tijekom održavanja manifestacije.

Članak 4.
 Najviše dopuštene emisijske razine buke na lokacijama iz članka 1. stavka 1. ove Odluke su LAeq,T=1h 
= 95 dB(A) za razdoblje dana, odnosno LAeq,T=1h = 88 dB(A) za razdoblje noći.
 Najviše dopuštene imisijske razine buke na najizloženijem pročelju objekta stambene namjene su 
LAeq,T=15 min = 70 dB(A) za razdoblje dana, odnosno LAeq,T=1h = 65 dB(A) za razdoblje noći.

Članak 5.
 Organizator je dužan dostaviti izvještaj o provedenome mjerenju razine buke, vremenski profi l mjerenja i 
prateće stručno mišljenje nadležnom Upravnom odjelu najkasnije u roku osam (8) dana od dana mjerenja.
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Članak 6.
 Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna kaznit će se Organizator ako prekorači najviše dopuštene 
emisijske razine buke iz članka 4. ove Odluke.
 Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se Organizator ako ne dostavi izvještaj o 
provedenome mjerenju razine buke iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.
 Provedbu mjera iz ove Odluke dužan je osigurati Organizator.
 Nadzor nad provedbom mjera iz ove Odluke osigurava nadležni Upravni odjel.

Članak 8.
 Ova Odluka vrijedi za razdoblje od 29. srpnja do 04. kolovoza 2019. godine, a objavit će se u Službenim 
vijestima Grada Samobora.
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