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На основу члана 33 Закона о заштити од буке у животној средини (“Сл. лист ЦГ", бр. 28/11, 01/14 и 
2/18),члана 81 став 4 Закона о труризму  угоститељству (“Сл.лист ЦГ”бр.2/18, 4/18 и 13/18), члана 38 
став 1 тачка 2  Закона о локалној самоуправи ("Сл. лист ЦГ" број 2/18, 34/19 ), члана 34 став 1 тачка 2 
Статута Општине Херцег Нови ("Службени лист ЦГ - општински прописи", број 1/19, 37/19), 
Скупштина Општине Херцег Нови на сједници одржаној дана __________ године, донијела је 

 

ОДЛУКУ	
о	утврђивању	акустичких	зона	на	територији	Општине	Херцег	Нови	

I.	ОПШТЕ	ОДРЕДБЕ	

Члан	1	
Овом Одлуком утврђују се акустичке зоне на територији Општине Херцег Нови и локације које су 

намијењене за одржавање јавних скупова, забавних и спортских приредби и других активности на 
отвореном простору, који могу довести до прекорачења граничних вриједности буке, у складу са 
постојећом и планираном намјеном подручја, граничне вриједности нивоа буке процијењене у 
складу са изворима буке који се налазе или могу налазити у одређеној зони и њеној непосредној 
близини и спровођење мјера заштите и примјене граничних вриједности буке. 

Члан	2	
Акустичко зонирање се врши у циљу заштите људи од буке. 
Граничне вриједности се не односе на буку која настаје у затвореном простору. 
Бука која настаје у затвореном простору не смије на отвореном простору прећи прописане 

граничне вриједности нивоа буке у одређеној акустичкој зони. 

Члан	3	
У акустичким зонама је забрањено проузроковати буку изнад прописаних граничних вриједности 

за одређену акустичку зону. 
У подручјима разграничења акустичких зона, ниво буке у свакој акустичкој зони не смије 

прелазити најнижу граничну вриједност прописану за зону са којом се граничи. 
Изузетно, без обзира на акустичку зону и одговарајућу граничну вриједност, бука која потиче од 

грађевинских радова на отвореном простору за чије је извођење издата дозвола надлежног органа, 
може прекорачити прописану граничну вриједност за 5 dB, у времену у којем се, у складу са законом, 
могу изводити грађевински радови. 

Члан	4	
Употреба електроакустичких и акустичких уређаја на отвореном простору угоститељских 

објеката дозвољена је у периоду од 9:00 до 01:00 час сходно Одлуци о радном времену, под условом 
да не прелази прописане граничне вриједности нивоа буке. 

Гранична вриједност нивоа буке електроакустичких и акустичких урађаја на отвореном простору 
угоститељских објеката без обзира на акустичку зону не смије да прелази 65 dB. 

Члан	5	
Одржавање јавних скупова, забавних и спортских приредби и других активности на отвореном 

простору, који могу довести до прекорачења граничних вриједности буке, дозвољено је на 
локацијама: 
   Трг Николе Ђурковића, Трг Херцег Стјепана, Трг Маршала Тита, плато на Шкверу, парк “Бокa”, 
простор паркинга испред хотела „Игало“, тврђаве Канли кула, Форте Маре, Шпањола, локација код 
ушћа ријеке Суторине, плато на обали иза старе жељезничке зграде у Зеленици ка тунелу, простори у 
мјесним заједницама дуж Ривијере на којима се организују „Празник мимозе“, „Дани рибе и вина“ и 
остале манифестације за које се покаже сврсисходна потреба да се организују на јавним мјестима, 
које се одржавају уз сагласност МЗ,  Општине и / или Туристичке организације.  

Вријеме одржавања активности из претходног става може бити између 9:00 и 01:00 час у љетњем 
периоду, односно од 9.00-24.00 часа у зимском периоду сходно Одлуци о радном времену. 
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Члан	6	
    Ниво буке приликом употребе звучне опреме за потребе јавних окупљања на отвореном, не смије 
прећи 110 dB (А), изражених као еквивалентни континуални ниво звучног притиска Lеq, при чему 
максимални ниво буке (Lmax) не смије прећи 120 dBА мјерено на удаљености 4 m од извора буке. 

II.	АКУСТИЧКЕ	ЗОНЕ	

Члан	7	
			Акустичке	зоне	у	Општини	Херцег	Нови	су: 
 

1. ТИХА	ЗОНА	У	ПРИРОДИ	
	

Граничне	вриједности	буке													Ниво	буке	у	децибелима	(dB)	
Дневна бука – од 7 до 19 часова                  ____________________________  35 
Вечерња бука – од 19 до 24 часа      ____________________________             35 
Ноћна бука – 24 до 7 часова                     ___________________________        30 
 

Опис	подручја	
	
   Ова зона обухвата:	

 Парк природе Оријен; 
 Подручје Свјетске баштине – Убли као дио “Природно и културно-историјско подручје 

Котора”; 
 Културно-историјска подручја: Кланац Тајни врх / Тајно брдо Котобиљ и Убаљске планине; 

 
2.	ТИХА	ЗОНА	У	АГЛОМЕРАЦИЈИ	

	
Граничне	вриједности	буке														Ниво	буке	у	децибелима	(dB)	
Дневна бука – од 7 до 19 часова                    ___________________________ 40 
Вечерња бука – од 19 до 24 часа                   ___________________________ 40 
Ноћна бука – 24 до 7 часова                     ___________________________        35 
 

Опис	подручја	
	

   Ова зона обухвата:	
 Површине урбаног зеленила, односно зелене и слободне површине јавне и ограничене 

намјене:  
- Парк "Игало" (испод Титове Виле) и Ђурђево брдо као планирана Ботаничка башта, 
- Парк бившег Хотела "Бока", 
- Парк Св.Леополда, 
- Парк - шума Савинска Дубрава, 

 Заштићена културна добра и површине намјењене развоју културе и умјетности према 
графичком прилогу бр.08ц ПУП-а Општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ -, оштински прописи“, 
бр.52/18) и то: 
- Археолошке локалитете, 
- Културно-историјске цјелине (изузев Бедема Старог града, урбане цјелине Стари град, 

урбане цјелине Западно подграђе и урбане цјелине Источно подграђе), 
- Културно-историјске објекте (изузев сакралних објеката, инфраструктурних објеката, 

спомен биста, монументалних спомен обиљежја, заштићених културних добара која 
нису идентификована у простору, срушених културних добара, чесми и 
појединачних гробова), као и заштићена културна добра која нису обрађена током 
ревалоризације 2004. и 2013.год. а постоје на терену. 
 

3.	ЗОНА	ПОВИШЕНОГ	РЕЖИМА	ЗАШТИТЕ	ОД	БУКЕ	
	
Граничне	вриједности	буке															Ниво	буке	у	децибелима	(dB)	
Дневна бука – од 7 до 19 часова                   ____________________________   50 
Вечерња бука – од 19 до 24 часа                 ____________________________    50 
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Ноћна бука – 24 до 7 часова                             ___________________________  40 
 

Опис	подручја	
 
   Ова зона обухвата просторе намјењене социјалној заштити, школству, здравству, објекте и 
комплексе у којима се одржавају вјерски обреди и гробља, и то: 
 

 За социјалну заштиту: 
- Дјечји Дом “Младост” у Бијелој, 
- Вртићи у Игалу, на Топлој, Савини, Зеленици и Бијелој у склопу ЈПУ “Наша Радост”, 
- Простор планиран за изградњу Дневног Центра за дјецу ометену у развоју у Суторини, 
- Остале површине планиране за социјалну заштиту кроз ПУП Општине Херцег Нови 

("Сл.лист ЦГ- општински прописи“, бр.52/18). 
 За школство: 

- ОШ “Дашо Павичић” на Топлој са подручним јединицама у Суторини и Игалу, 
- ОШ “Милан Вуковић” на Савини са подручном јединицом на Подима, 
- ОШ “Илија Кишић” у Зеленици, 
- ОШ “Орјенски Батаљон” у Бијелој са подручним јединицама на Каменарима и у 

Баошићима, 
- Школски центар “Иван Горан Ковачић” на Савини, 
- Остале површине за школство планиране кроз ПУП Општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ-

општински прописи“.бр.52/18). 
 За здравствену заштиту: 

- Институт “Др.Симо Милошевић” за физикалну медицину, рехабилитацију и 
реуматологију И и ИИ фаза у Игалу (у склопу којег се одвија и настава Факултета за 
физиотерапију) и објекат Дјечјег одјељења Бање , 

- Дом здравља Херцег Нови са амбулантама у Игалу, Бијелој и на Топлој, 
- Комплекс “Болнице Мељине”. 

 Објекти и комплекси у којима се одржавају вјерски обреди и гробља: 
- Сакрални објекти у склопу културно-историјских објеката из графичког прилога бр.08ц 

ПУП-а општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ- општински прописи“, бр.52/18), 
- Градско гробље на Савини, гробље у Ратишевини и ново гробље у Игалу планирано кроз 

ПУП Општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ-општински порописи“,бр.52/18). 
 

4.	СТАМБЕНА	ЗОНА	
	
Граничне	вриједности	буке																Ниво	буке	у	децибелима	(dB)	
Дневна бука – од 7 до 19 часова                 ___________________________       55 
Вечерња бука – од 19 до 24 часа                 ___________________________      55 
Ноћна бука – 24 до 7 часова                           __________________________      45 

 
Опис	подручја	

	
   Ова зона обухвата “површине насеља” према ПУП-у Општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ-општински 
прописи“,бр.52/18) у оквиру свих насеља дефинисаних према посебном пропису, а изузимајући 
подручја у оквиру тихе зоне у природи, тихе зоне у агломерацији, зоне повишеног режима заштите 
од буке, зоне мјешовите намјене, зоне под јаким утицајем буке која потиче од саобраћаја, 
индустријске зоне и зоне експлоатације минералних сировина.  

	
5.	ЗОНА	МЈЕШОВИТЕ	НАМЈЕНЕ	

	
Граничне	вриједности	буке															Ниво	буке	у	децибелима	(dB)	
Дневна бука – од 7 до 19 часова                    ___________________________   60 
Вечерња бука – од 19 до 24 часа                    ___________________________  60 
Ноћна бука – 24 до 7 часова                          __________________________       50 
 

Опис	подручја:	
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   Зона мјешовите намјене обухвата: 
 Појас између мора и зоне под јаким утицајем буке која потиче од саобраћаја Јадранске 

магистрале од краја Игала (скретања за Њивички пут) до границе са општином Котор, изузев 
простора који су издвојени у оквиру зоне 2 (тиха зона у агломерацији), зоне 3 (Зона 
повишеног режима заштите од буке) и зоне 7 ( индустријска зона); 

 Подручја у захвату ГУР-ова Игало, Херцег Нови и Зеленика (ПУП Општине Херцег Нови 
"Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр.52/18 ) изнад зоне под јаким утицајем буке која потиче 
од саобраћаја Јадранске магистрале, изузев простора који су издвојени у оквиру зоне 2 (тиха 
зона у агломерацији), зоне 3 (зона повишеног режима заштите од буке) и зоне 7 
(индустријска зона); 

 На потезу од Мељина до границе са општином Котор, парцеле које у цијелости или својим 
већим дијелом улазе у појас ширине 80м изнад зоне под јаким утицајем буке која потиче од 
саобраћаја Јадранске магистрале (зона 6), изузев зоне 3 (зона повишеног режима заштите од 
буке) и зоне 7 (индустријска зона); 

 Простор у оквиру ДСЛ сектор 1, насеље Росе, као и све зоне планиране за туризам, спорт и 
рекреацију ПУП-ом Општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ-општински прописи“,бр.52/18) изузев 
простора који су издвојени у оквиру зоне 2 (тиха зона у агломерацији) и зоне 3 (Зона 
повишеног режима заштите од буке); 
 

	
6.	ЗОНЕ	ПОД	ЈАКИМ	УТИЦАЈЕМ	БУКЕ	КОЈА	ПОТИЧЕ	ОД	САОБРАЋАЈА	

	
Граничне	вриједности	буке																Ниво	буке	у	децибелима	(dB)	
Дневна бука – од 7 до 19 часова                        __________________________  60 
Вечерња бука – од 19 до 24 часа                       __________________________  60 
Ноћна бука – 24 до 7 часова                                 __________________________ 55 
 

Опис	подручја	
 
   Ова зона обухвата појас укупне ширине 80 m дуж Јадранске магистрале и појас укупне ширине 60 m 
дуж пута од кружног тока у Мељинама до граничног прелаза “Ситница”, изузев простора који су 
издвојени у оквиру зоне 7 (индустријска зона). 
 

7.	ИНДУСТРИЈСКА	ЗОНА	
Граничне	вриједности	
На граници ове зоне бука не смије прелазити граничне вриједности нивоа буке у зони са којом се 
граничи. 
 

Опис	подручја	
	

   Ова зона обухвата подручја која су ПУП-ом Општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ-општински 
прописи“,бр.52/18) планирана за намјене “индустрија и производња” и “површине за обраду, 
санацију и складиштење отпада”. 
 

8.	ЗОНА	ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ	МИНЕРАЛНИХ	СИРОВИНА	
	

Граничне	вриједности	
   На граници ове зоне бука не смије прелазити граничне вриједности нивоа буке у зони са којом се 
граничи. 
 

Опис	подручја	
	

   Ова зона обухвата подручја која су ПУП-ом Општине Херцег Нови ("Сл.лист ЦГ-општински 
прописи“,бр.52/18) планирана за намјене “концесиона подручја” и “лежишта минералних сировина и 
површине експлоатационих поља”. 
	

Члан	8	
   Саставни дио ове Одлуке је графички приказ акустичких зона	
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III.	НАДЗОР	

	
Члан	9	

   Надзор над спровођењем ове Одлуке врши орган локалне управе надлежан за послове заштите 
животне средине. 
   Инспекцијски надзор врши Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора. 
 

IV.	ПРЕЛАЗНЕ	И	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ	

Члан	10	
   Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину извођења музичког 
програма ("Службени лист ЦГ" - општински прописи број бр.27/16, 29/17) и Рјешење о утврђивању 
акустичних зона у Општини Херцег Нови број 02-4-364-25/2013.  

Члан	11	
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе-

општински прописи". 
	

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ХЕРЦЕГ	НОВИ	
	

	
Број:																																																																																																																									ПРЕДСЈЕДНИЦА	СКУПШТИНЕ		
	
Херцег	Нови,	____________	2019.године																																																					________________________________________	
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	
ПРАВНИ	ОСНОВ	
   Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању акустичких зона у Општини Херцег Нови садржан 
је у члану 33 Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. лист ЦГ“, бр. 28/11, 1/14 и 2/18) у 
коме је прописано да је јединица локалне управе дужна да одреди акустичне зоне на својој 
територији, члану 81 став 4 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 2/18, 4/18, 13/18 и 
25/19) којим је прописано да за одржавање јавних скупова, забавних и спортских приредби и других 
активности на отвореном простору, који могу довести до прекорачења граничних вриједности буке, 
јединица локалне самоуправе одлуком одређује улице, дијелове улица и насеља и друге локације 
намијењене за те сврхе, као и вријеме одржавања. У члану 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи („Сл. лист ЦГ“, бр. 2/18, 34/19) и члану 34 став 1 тачка 2 Статута Општине Херцег Нови 
(„Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр. 1/19, 37/19) прописано је да Скупштина доноси прописе и 
друге опште акте.     
 
РАЗЛОЗИ	ЗА	ДОНОШЕЊЕ 
   Разлог за доношење  Одлуке о утврђивању акустичких зона на територији Општине Херцег 
Нови	огледа се у чињеници да Општина Херцег Нови није до сада имала  Одлуку која регулише ову 
материју, већ само Рјешење тадашњег Секретаријата надлежног за послове заштите животне 
средине из 2013. године. Описи акустичних зона и графички приказ истих, који је саставни дио 
Одлуке усклађени су   са Просторно урбанистичким планом Општине Херцег Нови („Сл. лист ЦГ – 
општински прописи“, бр. 52/18). 
 
ОБЈАШЊЕЊЕ	ОСНОВНИХ	ПРАВНИХ	ИНСТИТУТА	
   Одлука о утврђивању акустичких зона на територији Општине Херцег Нови састоји се од једанаесет 
чланова разврстаних у четири поглавља. 
			ПОГЛАВЉЕ	I	–	Опште	одредбе  
Овим поглављем дефинисан је предмет Одлуке који се прије свега огледа у одређивању акустичких 
зона на територији Општине Херцег Нови, локација које су намијењене за одржавање јавних скупова, 
забавних и спортских приредби и других активности на отвореном простору, који могу довести до 
прекорачења граничних вриједности буке. Прописано  je да је у акустичким зонама забрањено 
проузроковати буку изнад прописаних граничних вриједности за одређену зону као и изузетак да се 
бука која потиче од грађевинских радова за чије је извођење издата дозвола од стране надлежног 
органа може прекорачити за 5 dB, у складу са зоконом, у времену којем се могу изуводити 
грађевински радови. 
   Новина у Одлуци представља дефинисање локација,  као и времена за одржавање јавних скупова, 
забавних и спортских приредби и других активности на отвореном простору сходно одредбама 
члана 81 став 4 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 2/18, 4/18,13/18,25/19). 
			ПОГЛАВЉЕ	II	–	Акустичке	зоне 
 У овом поглављу одређене су акустичке зоне, граничне вреиједности  буке као и нивои буке у 
децибелима. Дефинисане су следеће акустичке зоне у складу са Правилником о граничним 
вриједностима буке у животној средини, начину утврђивања индикатора буке и акустичких зона и 
метода оцјењивања штетних ефеката буке („Сл.лис ЦГ“ бр.60/11) и Просторно урбанистичким 
планом Општине Херцег Нови („Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр. 52/18): 

1. Тиха зона у природи; 
2. Тиха зона у англомерацији; 
3. Зона повишеног режима заштите од буке;  
4. Стамбена зона; 
5. Зона мјешовите намјене; 
6. Зона под јаким утицајима буке која потиче од саобраћаја; 
7. Индустријска зона; 
8. Зона експлоатације минералних сировина. 

   У члану 8 прописано је да саставни дио Одлуке представља графички приказ акустичких зона. 
			ПОГЛАВЉЕ	III	–	Надзор	
Надзор над спровођењем ове одлуке врши орган локалне управе надлежан за послове заштите 
животне средине док инспекцијски надзор спроводи 
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Служба комуналне полиције и 
инспекцијског надзора. 
			ПОГЛАВЉЕ		IV	–	Прелазне	и	завршне	одредбе  
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У овом поглављу прописује се стављање ван снаге Одлуке о условима и начину извођења музичког 
програма ("Службени лист ЦГ - општински прописи”, број бр.27/16, 29/17) и Рјешења о утврђивању 
акустичних зона у Општини Херцег Нови број 02-4-364-25/13  као и ступање на правну снагу Одлуке.	
 
   У поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за туризам, економски развој и предузетништво 
Општине Херцег Нови, сагласно члану 30  Одлуке о начину и поступку учешћа локалног 
становништва у вршењу послова од јавног интереса  („Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр.38/04)  
организовао је јавну расправу поводом Нацрта одлуке, која је одређена у трајању од    до      .2019. 
године. 
   Након спроведене јавне расправе, сумирајући све примједбе, сугестије и предлоге које су дати у 
току тајања обрађивач је сачинио Извјештај о спроведеној јавној расправи, након чега је утврђен 
Предлог одлуке који је достављем Скупштини на разматрање. 
   Сходно наведеном предлаже се Скупштини општине Херцег Нови да донесе Одлуку о о утврђивању 
акустичких зона на територији Општине Херцег Нови.         
 

                  
СЕКРЕТАРИЈАТ	ЗА	ТУРИЗАМ,		

																																																																																																																				ЕКОНОМСКИ	РАЗВОЈ	И	ПРЕДУЗЕТНИШТВО	
 


