REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
KLASA: 415-01/20-01/03
URBROJ: 2135-03-02/20-01
Tuhelj, 05.02.2020.
Na temelju članaka 24. - 26. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj
(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/18), Općinski načelnik Općine Tuhelj
donosi
ODLUKU
o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta
na području Općine Tuhelj
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se mjerila za izračun naknade za:
− prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj,
− zauzeća nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj,
− prekopa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj,
− izvanredni prijevoz na nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj.
II. PREKOMJERNA UPORABA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
TUHELJ
Članak 2.
Pod prekomjernom upotrebom nerazvrstane ceste podrazumijeva se njezina uporaba
teškim ili srednje teškim vozilima, ukupne mase veće od 7,5 tona, nastala zbog obavljanja
gospodarske djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba.
Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka su korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih
proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova, prijevoz građevinskog
materijala u svrhu izvođenja zemljanih radova, prijevoz građevinskog materijala u svrhu
izvođenja armirano – betonskih i betonskih radova i sl.
Pravne i fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe
nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjernu uporabu.

Iznimno od stavka 3. ovog članka općinski načelnik može posebnom odlukom
osloboditi plaćanja pravnu ili fizičku osobu ukoliko je obavljanje djelatnosti radi koje dolazi do
prekomjerne upotrebe cesta od iznimne važnosti za turizam, gospodarstvo i/ili socijalni i
kulturni razvoj Općine Tuhelj.
Odredbe stavka 3. ovog članka ne odnose se na pravne i fizičke osobe koje angažira
Općina Tuhelj.
Članak 3.
Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste po predanom zahtjevu donosi
Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.
Članak 4.
Rješenjem iz članka 3. ove Odluke utvrđuje se naknada za prekomjernu uporabu
nerazvrstane ceste.
Naknada iz prethodnog stavka se obračunava i plaća prije izdavanja Rješenja o
prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste.
Podatke o izvršenoj uplati korisnik je dužan dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Tuhelj najkasnije 24 sata prije planiranog početka prekomjerne uporabe nerazvrstane
ceste.
Članak 5.
Naknade iz prethodnog stavka oslobođena su vozila hitnih službi (policija, vatrogasci i
hitna pomoć), vozila pravne osobe koja ima potpisan koncesijski ugovor s Općinom za odvoz
otpada te vozila za prijevoz učenika.
Članak 6.
Naknada kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja
zemljanih radova iz članka 2. ove Odluke iznosi:
Pojedinačni prijevoz
3 – osovinsko vozilo

150,00 kn

4 – osovinsko vozilo

200,00 kn

Naknada za dnevno korištenje nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine
Tuhelj kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja
zemljanih radova iz članka 2. ove Odluke iznosi:
3 – osovinska vozila

300,00 kn

4 – osovinska vozila

400,00 kn

Naknada za mjesečno korištenje nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine
Tuhelj iznosi 60 % dnevnog iznosa korištenja umnoženo za 30 dana.

Članak 7.
Naknada kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja
armirano – betonskih i betonskih radova iz članka 2. ove Odluke iznosi:
Pojedinačni prijevoz
3 – osovinsko vozilo:

250,00 kn

4 – osovinsko vozilo

400,00 kn

Naknada za dnevno korištenje nerazvrstane ceste kod obavljanja djelatnosti prijevoza
građevinskog materijala u svrhu izvođenja armirano – betonskih i betonskih radova iz članka
2. ove Odluke iznosi:
3 – osovinska vozila:

500,00 kn

4 – osovinska vozila 800,00 kn

III. ZAUZEĆE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
Članak 9.
Radi zaštite nerazvrstanih cesta, sigurnog i nesmetanog prometa na njima, zabranjeno
je, bez odobrenja komunalnog redara Općine Tuhelj zauzimanje nerazvrstane ceste radi
uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganje materijala radi gradnje i
slično.
Nerazvrstane ceste mogu se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i
sličnih specijalnih vozila.
Za zauzeće nerazvrstane ceste i njenog zemljišnog pojasa u trajanju dužem od 2 (dva)
sata neprekidno plaća se naknada u visini 4,00 kn/m² na dan.
Članak 10.
Zahtjev za zauzeće nerazvrstane ceste i njenog zemljišnog pojasa korisnik je dužan
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj najkasnije 48 sati prije planiranog
početka privremenog zauzeća nerazvrstanih cesta.
Rješenje o odobrenju zauzeća nerazvrstane ceste izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Tuhelj po zahtjevu stranke.
IV. PREKOP NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
Članak 11.
Nerazvrstane ceste mogu se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima,
rekonstrukciji ili ugradnji komunalnih ili drugih instalacija, te radi priključenja na te instalacije
i uređaje uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj.
Rješenje o odobrenju prekopa nerazvrstane ceste izdaje Jedinstveni upravni odjel
Općine Tuhelj po zahtjevu stranke.
Naknada za prekopavanje ceste određuje se u iznosima kako slijedi:

− za cestu s asfaltnim kolnikom
− za cestu s betonskim kolnikom
− za makadamsku cestu

100,00 kn/m²
70,00 kn/m²
50,00 kn/m²

Iznimno od stavka 3. ovog članka općinski načelnik može posebnom odlukom
osloboditi plaćanja pravnu ili fizičku osobu ukoliko je prekop ceste od iznimne važnosti za
turizam, gospodarstvo i/ili socijalni i kulturni razvoj Općine Tuhelj.
Članak 12.
Zahtjev za prekop nerazvrstane ceste i njenog zemljišnog pojasa korisnik je dužan
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj najkasnije 48 sati prije planiranog
početka prekopa nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine Tuhelj.
Rješenje o odobrenju prekopa nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine
Tuhelj izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj po zahtjevu stranke.

V. IZVANREDNI PRIJEVOZ NA NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ
Članak 13.
Pod izvanrednim prijevozom podrazumijeva se prijevoz vozilima koja sama ili zajedno
s teretom prelaze dozvoljenu masu odnosno granicu dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim
cestama.
Pravna ili fizička osoba koja vrši prijevoz vozilima koje obavlja izvanredni prijevoz
plaća naknadu.
Rješenje o izvanrednom prijevozu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.
Naknada za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti bagera-rovokopača, buldožera,
građevinskih kombinirki, kranova, dizalica, labudica te autobetonskih pumpi iznosi 400,00 kn
jednokratno.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Općine
Tuhelj.

Općinski načelnik
Mladen Hercigonja

