Temeljem članka 16. stavka 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 20/03)
i članka 36. Statuta Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/06-pročišćeni tekst i
14/07), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 11. srpnja 2008. godine, donosi
ODLUKU
o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija
na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost
prekoračenja dopuštenih razina buke
Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom određuju lokacije i uvjete pod kojima se u gradu Puli mogu
organizirati javni skupovi i manifestacije na otvorenom ili zatvorenom prostoru, pri
održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, određenih
propisom koji regulira najviše dopuštene razine buke u sredinama u kojima ljudi rade
i borave.
Članak 2.
(1) Javni skupovi i manifestacije mogu se organizirati na lokacijama kako slijedi:
1. ARENA
2. FORUM
3. PORTARATA
4. GIARDINI
5. DANTEOV TRG
6. PARK GRADA GRAZA
7. KAŠTEL
8. ROCK CLUB ULJANIK
9. DOM HRVATSKIH BRANITELJA
10. TRG PRVOG SVIBNJA
11. VALKANE – GORTANOVA UVALA
12. MARSOVO POLJE – PROMONTORE
13. MONUMENTI
14. KUPALIŠTE STOJA
15. KUPALIŠTE VALKANE
16. ZAJEDNICA TALIJANA
sukladno grafičkom prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke.
(2) Osim navedenih područja, javni skupovi i manifestacije se mogu organizirati i na
drugim lokacijama, koje će za svaku manifestaciju zasebno, Zaključkom odrediti
Gradsko poglavarstvo Grada Pule.
(3) Za javne skupove i manifestacije ne mogu se odrediti lokacije koje se nalaze unutar 1.
zone buke – zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju.
Članak 3.
(1) Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja u smislu ove Odluke
su svi pristupni prometni pravci – javne prometne površine do navedenog područja
sukladno postojećoj regulaciji prometa, privremenoj regulaciji prometa ili
privremenom ograničenju prometa od strane prometne policije.

Članak 4.
(1) Emisijska razina buke na lokaciji 1. (ARENA) može biti najviše do LA,eq,T=60 min = 100
dB (A), a za ostale lokacije do najviše LA,eq,T=60 min = 95 dB (A).
(2) Prekoračenje buke na javnom skupu ili manifestaciji ne može trajati više od šest sati i
mora prestati najkasnije u 03.00 sata u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna i u 01.00 sat
u ostalom dijelu godine.
(3) Za javne skupove i manifestacije čije je trajanje previđeno više dana, posebno treba
uvažavati uobičajeno vrijeme dnevnog odmora (od 15.00 do 17.00 sati), za vrijeme
kojega nije dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke.
Članak 5.
(1) U cilju omogućavanja organiziranja javnih skupova i manifestacija koje svojim
karakterom i vremenom trajanja zahtijevaju određivanje uvjeta drugačijih od uvjeta
propisanih ovom Odlukom, iste će svojim Zaključkom Gradsko poglavarstvo utvrditi
za svaku manifestaciju posebno.
Članak 6.
(1) Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
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