
PROGRAM ČIŠĆENJA SNIJEGA NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE 

TUHELJ 
SEZONA: zima 2017./2018. 

 

 Općina Tuhelj u okviru zakonskih obaveza i financijskih mogućnosti utvrđuje 

Program održavanja čišćenja snijega s nerazvrstanih cesta i javnih površina Općine Tuhelj u 

sezoni: zima 2017./2018. godine.  Uobičajeno je na ovom području zimsko vrijeme od  

15.11.-15.03., s time da se Program prvenstveno zasniva na čišćenju tj. osiguranju 

prohodnosti cesta od padalina snijega. Ukoliko u ovom periodu nastanu vremenske nepogode, 

a Općinsko vijeće Općine Tuhelj proglasi elementarne nepogode, postupit će se prema 

posebnom Planu. 

 Sve intervencije čišćenja snijega biti će izvršene u roku od 24 sata od prestanka 

padanja snijega. Ovisno o poprečnom profilu ceste bit će očišćeno minimum 2,5 m širine, a 

uzdužni dio pratiti postojeći kolnik i bankine. 

Ako padne više od 20 cm snijega, prvi prioriteti čiste se u tijeku padalina te se 

nastavlja  dalje s čišćenjem prema Planu čišćenja  ukoliko padaline ne prestanu. 

Također, apeliramo na mještane ukoliko ralica iz bilo kojih razloga nije uspjela očistiti 

snijeg na Vašoj dionici poduzmite mjere kako biste mogli na vrijeme stići do mjesta 

rada. 

Izvršenje poslova zimske službe- čišćenje snijega – na području općine Tuhelj u zimskoj 

sezoni 2017./2018. 

 izvršavat će komunalni pogon Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj  
 i osobe s kojima je  Općina Tuhelj  zaključila poseban ugovor za obavljanje poslova na 

održavanju nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega, to je : 

 „TOMISLAV TRANSPORTI“, Sveti Križ 95 A, 49215 TUHELJ,  

  kontakt:    099/697-1117 

Za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta - čišćenje snijega na području Općine Tuhelj 

sklopljen je UGOVOR O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA- ZIMSKA 

SLUŽBA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ U 2017./2018. koji se odnosi na 

organiziranje zimske službe na području općine Tuhelj te je izvođač dužan isti poštivati u 

cijelosti. Za izvršenje poslova čišćenja snijega, pravovremeno uključivanje ugovorenih osoba, 

raspored dionica po cestama i naseljima, praćenje nad izvršenjem, kontrola kvalitete radova te 

utrošak radnih sati traktora – ralice i posipanja sipinom-solju, nadležan je Jedinstveni upravni 

odjel Općine Tuhelj,  a po potrebi nadzor vrši i Komisija za kontrolu radova na nerazvrstanim 

cestama Općine Tuhelj.  

Čišćenju snijega ili posipanju solju-sipinom ugovoreni izvođač pristupa isključivo 

po pozivu djelatnika – voditelja komunalnih poslova ili drugog djelatnika JUO-a kojeg 

ovlasti načelnik.  

Svaki ugovoreni sudionik o izvršavanju ugovorenih poslova dužan je voditi 

Dnevnik rada  stroja i to sa upisom naselja, dionice ceste, vremensko trajanje rada na 

dionici izraženo u satima i količinama utrošenog materijala ukoliko se radi samo o 

posipanju. Isto tako u Dnevnik rada upisuju se prekidi rada ukoliko do njih dođe 

tijekom čišćenja-posipanja. 

Voditelj komunalnih poslova ili druga osoba iz Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tuhelj  koju ovlasti načelnik uredno će voditi dnevnik službe sa upisom sata angažiranja 

mehanizacije i kontrolom rada, vodeći pri tom računa o redoslijedu čišćenja. 

Pored ugovorenog održavanja, tj. čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama, Općina 

Tuhelj može, u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste iz Pregrade, preuzeti čišćenje 

lokalnih cesta. (LC Tuhelj-Trsteno, LC Prosenik – Lenišće i LC ul. Ljudevita Gaja). 



Reguliranje odnosa između Općine Tuhelj i Uprave za ceste KZŽ utvrdit će se posebnim 

ugovorom. 

 

 

 

PRIORITETI ČIŠĆENJA 

 

S obzirom na vrlo raširenu mrežu nerazvrstanih cesta, kao i raznolikost terena, a u 

svezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca, na svim cestama se ne može istovremeno 

djelovati, pa je stoga utvrđen redoslijed čišćenja snijega (naselja i pravci koji su zatamnjeni 

imaju prioritet kod čišćenja, a to su dionice kojima prometuje školski autobus i dionica 

prema Ordinaciji obiteljske medicine).   

 

Napomena: Apeliramo na vozače koji prometuju prometnicama na području općine 

Tuhelj da tijekom zimskih mjeseci koriste zimsku opremu i po potrebi lance  

 

 

  

KLASA: 022-05/17-01/92 

URBROJ:2135-03/17-01/1 

 

 

   

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                          Mladen Hercigonja 
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Prilog:         
1. Raspored čišćenja-sezona 2017.-2018.   

 

 


