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Na temelju članka 99. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13 i 92/14) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik - Krapinsko-zagorske 

županije“ broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 3. listopada 2019. 

godine donosi 

Odluku o proglašenju dijelova čestica javnim putevima –  

odvojci Matečić i Petrinjak 

  

Članak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuju se sljedeći javni putevi:  

 

a) Odvojak Matečić – izgrađen na: 

- dijelu čestice k.č.br. 1066/2, k.o. Tuhelj  

- dijelu čestice k.č.br. 1071/1, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1066/1, k.o.Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1065/1, k.o.Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1064/1, k.o. Tuhelj  

 

   u širini 5 metara, a koje su u naravi put koji vodi do stambenih objekata na kućnim brojevima 

Tuhelj 103, 104 i 103a. 

b) Odvojak Petrinjak – izgrađen na:  

- dijelu čestice k.č.br. 1177/1, k.o. Tuhelj  

- dijelu čestice k.č.br. 1180, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1104/4, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1103/3, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1104/2, k.o. Tuhelj  

- dijelu čestice k.č.br. 1105/1, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1104/3, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1104/1, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1098/3, k.o. Tuhelj  

- dijelu čestice k.č.br. 1100/1, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1100/4, k.o. Tuhelj 

- dijelu čestice k.č.br. 1097, k.o. Tuhelj 



u širini 5 metara, a koje su u naravi put koji vodi do stambenog objekta na adresi Tuhelj 98. 

Članak 2. 

          Zadužuju se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj za provođenje 

svih potrebnih radnji kako bi se navedeni putevi evidentirali i utvrdili kao javni putevi bez 

posebnog postupka izvlaštenja i isplate naknade vlasnicima, sukladno odredbama Zakona o 

cestama. 

 

 Članak 3. 

          Ova Odluka  stupa na snagu osam dana od objave u Službenom – glasniku Krapinsko – 

zagorske županije. 

                                         

         Predsjednik Općinskog vijeća  

Robert Romić 

 


