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          Temeljem nadležnosti iz Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15 članak 17.), članka 13.  

Statuta  Općine Zrinski Topolovac ( „ Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 1/2018 ) utvrđenih 

intenziteta rizika u Procjeni rizika od velikih nesreća općine Zrinski Topolovac, te stanja u sustavu CZ 

Općine, Općinska načelnica predlaže a Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac donosi 

 

 

 

ODLUKU 

o prestanku važenja dosadašnje Odluke o osnivanju postrojbe CZ  

Općine Zrinski Topolovac te ukidanju postrojbe CZ 

 

 

Članak 1. 

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Zrinski Topolovac, ( Klasa:810-

01/13-01/6, URBROJ: 2123/07-03-13-4 od 04. ožujka 2013. godine ), donešena na osnovi tada važećih 

propisa iz  Zakona o zaštiti i spašavanju i zasnovana na popuni „obveznicima civilne zaštite“ prestaje 

važiti. O prestanku postojanja postrojbe izvijestiti će se Služba civilne zaštite Bjelovar i putem njih 

mjerodavni Ured za obranu. 

 

 

Članak 2. 

Istovremeno se odlučuje da se nova postrojba Civilne zaštite opće namjene općine Zrinski Topolovac, 

zasnovana na popuni volonterima (dragovoljcima) neće osnivati, obzirom na: nizak intenzitet rizika-

ugroza utvrđen Procjenom rizika od velikih nesreća Općine, dobrog stanja vatrogastva i drugih 

sastavnica sustava CZ, slabim odazivom volontera, složenosti sadašnjih propisa i zahtijevanja velikog 

utroška resursa uz upitnu učinkovitost takve postrojbe. 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac 

 

 

KLASA: 810-01/19-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-19-1 

Zrinski Topolovac, 30. kolovoza, 2019. 

                                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                     Slavko Došen 
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          Na temelju članka 17. Zakona o u ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda  

(“ Narodne novine”, broj 16/19 ) i članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( “Službeni glasnik 

Općine Zrinski Topolovac” broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na svojoj 13. 

sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2019. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

 

o izradi Plana djelovanja Općine Zrinski Topolovac 

 u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće daje u izradu  Plan djelovanja Općine Zrinski Topolovac u 

području prirodnih nepogoda za 2019. godinu. 

 

 

Članak 2. 

 

Za izradu Plana djelovanja Općine Zrinski Topolovac u području prirodnih nepogoda za 2019. 

g. angažirati će se stručni djelatnik zaštite i spašavanja ing. Franjo Logožar,  Radnička 18a, 

40305 Nedelišće, OIB: 59463012868. 

 

 

                                                                    Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Zrinski 

Topolovac. 

 

 

KLASA: 920-11/19-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-19-01 

Zrinski Topolovac, 30. kolovoza 2019. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                                     Slavko Došen 

 

 

 

 

 

          Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ 

broj 82/15),  članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 

19/13  i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( „Službeni glasnik Općine Zrinski 

Topolovac broj 1/18“)  Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac  na 13. sjednici održanoj 30. 

kolovoza 2019. godine, donosi  

ODLUKU 

 o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 

za Općinu Zrinski Topolovac 
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Članak 1. 

Usvaja se nova Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Zrinski Topolovac, koju je izradila Radna 

skupina osnovana Odlukom načelnice Općine o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Zrinski Topolovac  ( KLASA: 810-03/19-04/01, URBROJ: 2123/07-04-19-1 od 08. 

srpnja 2019. godine ).  

 

Članak 2. 

 Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“ broj 65/16), a za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Zrinski Topolovac, Ugovorom o djelu prilikom izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Zrinski Topolovac angažiran je stručni djelatnik zaštite i spašavanja ing. Franjo Logožar, Radnička 

18a, 40305 Nedelišće, OIB : 59463012868.  

  

Članak 3. 

Ova Odluku stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Zrinski 

Topolovac“.  

 

 

 

   KLASA: 920-11/19-01/01  

URBROJ: 2123/07-03-19-1 

Zrinski Topolovac, 30. kolovoza,2019.  

                                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                                      Slavko Došen 

 

 

 

 

 

 

 

          Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 

32. Statuta Općine Zrinski ( „Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac broj 1/18“ )  Općinsko vijeće 

Općine Zrinski Topolovac na 13. sjednici održanoj 30. kolovoza 2019. donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Zrinski Topolovac 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Zrinski Topolovac (u 

daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo općinske načelnice Općine Zrinski Topolovac. 

 

 

Članak 2. 

 

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se: 

1. Distribucija električne energije; 

2. Distribucija prirodnog plina; 

3. Distribucija toplinske energije; 

4. Elektroničke komunikacijske usluge; 
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5. Javna vodoopskrba i javna odvodnja; 

6. Opskrba plinom u javnoj usluzi; 

7. Obavljanje dimnjačarskih poslova; 

8. Opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi; 

9. Poštanske usluge; 

10. Prijevoz putnika u javnom prometu; 

11. Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. 

 

Članak 3. 

Savjet čine predsjednik i dva člana. 

 

U Savjet se imenuje: 

1. Nenad Mužina, predstavnik Općinskog vijeća, za predsjednika;  

2. Đuro Smrček, predstavnik Općinskog vijeća, za člana; 

3. Robert Renić, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača, za člana. 

 

 

Članak 4. 

 

Savjet se osniva s ciljem da: 

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Zrinski Topolovac; 

- predlaže Općinskoj načelnici mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga 

iz nadležnosti Općine Zrinski Topolovac; 

- razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje 

prethodno mišljenje Općinskoj načelnici; 

- prati stanje i daje mišljenje Općinskoj načelnici o donošenju odluka o pravima i obvezama 

potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način; 

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze 

i prava potrošača javnih usluga; 

- obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga 

s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti. 

 

Članak 5. 

 

Mandat člana Savjeta traje četiri godine. 

 

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima: 

1. danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan 

prestanka članstva; 

2. danom razrješenja od strane Općinske načelnice; 

3. smrću. 

 

Umjesto člana Savjeta kojem je prestalo članstvo, novi član imenuje se u roku od 30 dana, kojem mandat 

traje do isteka tekućeg mandata člana koji je razriješen. 

 

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Savjeta u skladu s Odlukom 

Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad u 

tijelima Općine Zrinski Topolovac. 

Članak 6. 

 

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i 

potpisuje akte koje donosi Savjet. 
 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta. 
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Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova. 

Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom. 

 

Predsjednik Savjeta može po potrebi na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu 

Savjeta, ali bez prava odlučivanja. 

 

Sjednicu saziva predsjednik po potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 5 dana: 

- nakon dobivanja prijedloga cijena javnih usluga na koje se treba izjasniti Općinska 

načelnica; 

- ako to zatraži većina članova Savjeta. 

 

Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se u pravilu 5 dana prije održavanja sjednice. 

 

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, 

najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj 

sjednici. 

 

Članak 7. 

 

Administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac. 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u „Službenim glasniku Općine Zrinski Topolovac“. 

 

KLASA: 023-01/19-01/1 

URBROJ: 2123/07-01-19-1 

Zrinski Topolovac, 30. kolovoza 2019. godine 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                         Slavko Došen 

 

 

 

 

 

 

.  

          Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 

broj 79/07, 113/08, 43/09. i 22/14. - RUSRH) i članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni 

glasnik Općine Zrinski Topolovac“ broj 1/18 ), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 13. 

sjednici održanoj 30. kolovoza 2019. donijelo je 

 

ODLUKU 

o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji 

na području Općine Zrinski Topolovac 

 

 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji 

na području Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se provođenje preventivne i 

obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Zrinski Topolovac (u 

daljnjem tekstu: DDD) s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. 

 

Članak 2. 
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 DDD se provodi radi suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 

(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano, pravovremeno i sustavno suzbijanje 

mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Zrinski 

Topolovac. 

 DDD se provodi sukladno Programu provođenja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Zrinski Topolovac (u 

daljnjem tekstu: Program mjera) i Provedbenom planu obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem 

tekstu: Provedbeni plan). 

 

 II. DDD 

Članak 3. 

 

 Programom mjera utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva i rokovi provedbe mjera. 

 Provedbenim planom utvrđuje se provedba mjera. 

 Prijedlog programa mjera i provedbenog plana izrađuje nadležni zavod za javno zdravstvo ( u 

daljnjem tekstu: Zavod ). 

 Prijedlog Programa mjera i Provedbenog plana za sljedeću kalendarsku godinu Zavod je dužan 

dostaviti Općini Zrinski Topolovac, najkasnije do kraja prosinca tekuće godine. 

 Na prijedlog Zavoda, Općinska načelnica Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu: 

Općinska načelnica) donosi Program mjera i Provedbeni plan najkasnije do 31. siječnja za tekuću 

godinu. 

 

Članak 4. 

 

 Provedbu DDD dužni su osigurati, sukladno Programu mjera i Provedbenom planu, korisnici 

objekata iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

 Općina Zrinski Topolovac dužna je osigurati preventivnu i obveznu preventivnu deratizaciju u 

stambenim objektima i dvorištima, na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama, u objektima u 

vlasništvu Općine Zrinski Topolovac, suzbijanje komaraca na području Općine Zrinski Topolovac (u 

daljnjem tekstu: stambeni i drugi objekti i javne površine), odnosno provedbu DDD, sukladno Programu 

mjera i Provedbenom planu. 

 Korisnici objekata i površina dužni su poduzimati mjere propisane Programom mjera i 

Provedbenim planom. Korisnici stambenih i drugih objekta i javnih površina dužni su dopustiti 

provedbu DDD. 

 

Članak 5. 

 

 DDD provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe koje su 

registrirane za obavljanje te djelatnosti i koje zadovoljavaju propisane uvjete (u daljnjem tekstu: 

izvršitelji). 

 

Članak 6. 

 

 Izvršitelji su dužni pridržavati se Programa mjera i Provedbenog plana. 

 Izvršitelji su dužni obavijestiti Općinu Zrinski Topolovac, Zavod, građane, fizičke i pravne 

osobe o provedbi DDD, na način i u rokovima propisanim Programom mjera i Provedbenim planom. 

 

Članak 7. 

 

 Tijekom provedbe DDD izvršitelji su dužni prikupljati podatke. Izvršitelji su dužni prikupljati 
podatke o svakom obavljenom terenskom poslu i voditi evidenciju koja mora sadržavati podatke 

propisane Programom mjera i Provedbenim planom. 

 Izvršitelji su dužni prikupljene podatke dostavljati za bazu podataka Općine Zrinski Topolovac. 
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Članak 8. 

 

 Izvršitelji su dužni po svakom obavljenom poslu ispuniti standardiziranu, jedinstvenu potvrdu 

o provedenoj DDD, na licu mjesta. 

 Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih jedan zadržava korisnik objekta, a drugi izvršitelj. 

 

Članak 9. 

 

 DDD u stambenim i drugim objektima i javnim površinama provode izvršitelji koji su s 

Općinom Zrinski Topolovac, sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, propisima o 

javnoj nabavi i ovoj odluci, sklopili ugovore o obavljanju DDD. 

 

 III. NADZOR 

 

                                                       Članak 10. 

 

 Inspekcijski nadzor nad provođenjem DDD obavljaju nadležni sanitarni inspektori. 

 

Članak 11. 

 

Stručni nadzor nad provedbom DDD provodi Zavod. 

 Izvršitelji su dužni prikupljati podatke, voditi evidencije i dostavljati izvješće Zavodu sukladno 

propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

 Zavod izrađuje stručno izvješće s podacima o stupnju infestacije, utrošku pesticida i stupnju 

pridržavanja propisanog programa rada određenog Programom mjera i Provedbenim planom te ga 

dostavlja Općini Zrinski Topolovac s elementima poboljšanja sanitacije prostora u budućnosti. Izvješće 

o obavljenom stručnom nadzoru Zavod je dužan dostavljati Općini Zrinski Topolovac. 

 Godišnje izvješće o provođenju Programa mjera i Provedbenog plana i obavljenom stručnom 

nadzoru za prethodnu kalendarsku godinu Zavod je dužan dostaviti Općini Zrinski Topolovac najkasnije 

do 31. siječnja tekuće godine. Troškovi stručnog nadzora provedbe DDD financiraju se iz Proračuna 

Općine Zrinski Topolovac. 

 

   IV. NOVČANE KAZNE 

 

Članak 12. 

 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba ako: 

- se ne pridržava Programa mjera i Provedbenog plana (članak 6. ove Odluke); 

- ne vodi urednu evidenciju (članak 7. stavak 2. ove Odluke); 

- ne dostavlja podatke u bazu podataka (članak 7. stavak 3. ove Odluke); 

- ne izda potvrdu (članak 8. ove Odluke). 

 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna kaznit će se i 

odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Članak 13. 

 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba ako: 

- ne poduzima mjere propisane Programom mjera i Provedbenim planom (članak 4. 

stavak 3. ove Odluke); 
- ne dopusti provedbu DDD (članak 4. stavak 4. ove Odluke). 
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 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba 

obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka 

ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti. 

 Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz 

stavka 1. ovoga članka. 

 

 V. ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 14. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog danom od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Zrinski Topolovac“. 

 

 

 

KLASA: 501-05/19-01/01  

URBROJ: 2123/07-01-19-1 

Zrinski Topolovac, 30. kolovoza, 2019.  

                                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                                  Slavko Došen 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne Novine“ broj 16/19) i članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( “Službeni glasnik 

Općine Zrinski Topolovac” broj 1/18),  , Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 13. sjednici 

održanoj dana 30. kolovoza 2019. godine donijelo je  

  

ODLUKU  

 o osnivanju Općinskog povjerenstva  za  

procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

  

Članak 1. 

  

 U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Zrinski Topolovac imenuju 

se:  

  

1. Nenad Mužina – predsjednik povjerenstva 

2. Darko Smrček – član povjerenstva 

3. Ivana Živko – član povjerenstva 

4. Slavko Došen – član povjerenstva 

5. Antonija Kanešić Ivkovčić – član povjerenstva 

  

 

 

  

Članak 2. 

  

Povjerenstvo iz ove Odluke obavlja sljedeće poslove:  

  

1.-utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Zrinski Topolovac 

 2.-unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta  

3.-unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu  
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4.-raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštećenicima  

5.-prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od 

prirodnih nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne Novine“ broj 16/19) 

 6.-izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i 

djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu putem 

Registra šteta  

7.-surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19)  

8.-donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti  

9.-bavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvom.  

 

Članak 3. 

  

 Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Zrinski Topolovac 

imenuju se na razdoblje od četiri godine i o njihovu imenovanju obavještava se Županijsko 

povjerenstvo.   

 

Članak 4. 

  

 Sredstva za rad Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Zrinski 

Topolovac osiguravaju se u Proračunu Općine Zrinski Topolovac.  Stručne i administrativne poslove 

za Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Zrinski Topolovac obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac.  

  

Članak 5. 

  

 Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Zrinski 

Topolovac, u svojem radu dužni su postupiti savjesno i u skladu s odredbama Zakona o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19).   

  

  

Članak 6. 

  

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u  „Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac“.   

  

KLASA: 920-11/19-01/01  

URBROJ: 2123/07-01-19-1 

Zrinski Topolovac, 30. kolovoza, 2019.                                                     Predsjednik Općinskog vijeća       

                                                                                                                                       Slavko Došen                                                                                                                                                                                          
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„Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ je besplatno službeno glasilo 

Općine Zrinski Topolovac. 

Priprema i uređuje: načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat 

Tisak: Općina Zrinski Topolovac, Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac 

Telefon: 043 877 241, mail: opcina.zrinski.topolovac@bj.t-com.hr 

List izlazi po potrebi, te se objavljuje na službenim stranicama Općine: www.zrtopolovac.hr 

 

http://www.zrtopolovac.hr/

