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                REPUBLIKA  HRVATSKA 
    BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

       OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 

              Općinsko vijeće 
               
    Klasa : 021-05/18-1/1 

    Urbroj: 2123/07-01-18-8 
   Zrinski Topolovac,  13. rujna, 2018. 

 Na temelju  članka . 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, 19/13, 137/15 I 123/17) i članka 32. i 40. Statuta Općine 
Zrinski Topolovac, (“Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac” 1/18 ) Općinsko vijeće,  Općine Zrinski Topolovac 
na  8. sjednici održanoj  dana  13. rujna, 2018.  godine    d o n o s i  

   
O D L U K U 

O PRESTANKU MANDATA VIJEČNIKA  JOSIPA ŠKROBOT I POČETAK 
OBNAŠANJA DUŽNOSTI VIJEČNICE  VESNE KOVAČEVIĆ U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 
                                 I 

           JOSIPU ŠKROBOT prestaje mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac s danom 17. kolovoza, 2018. 

godine. 

                                 II 

   VESNA KOVAČEVIĆ počinje obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac s  danom 13. 

rujna, 2018. godine.  

  

                             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine Zrinski 

Topolovac”. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK 
                                                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA   

   
               Slavko Došen  
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           REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 
                   Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“  br. 

1/18.), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac, na 8. sjednici održanoj  13.09.2018. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja u naselju 

Zrinski Topolovac“. 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac donosi Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Zrinski Topolovac unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4. 

„,Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „,Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

za projekt „Izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja u naselju Zrinski Topolovac“.“. 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je obrazac Opis projekta/operacije „Izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja u 

naselju Zrinski Topolovac“. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Zrinski 

Topolovac“ 

 

 

Klasa:363-05/18-01/1                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Urbroj: 2123/07-01-18-1                                                          OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 
Zrinski Topolovac,  13. rujna 2018.     
                                                                                                                      Slavko Došen            
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           REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 
                   Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“  br. 

1/18.), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac, na 8. sjednici održanoj  13.09.2018. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Modernizacija kuhinje u društvenom domu 

u Zrinskom Topolovcu s vanjskim prostorom ispred  kuhinje“ 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac donosi Odluku o suglasnosti za provedu ulaganja na području 

Općine Zrinski Topolovac, a prema  Pravilniku o provedbi podmjere 19.2, "Provedba operacija unutar 

CLLD strategije", 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a", podmjere 19.4 ."Tekući 

troškovi i animacija" unutar Mjere 19. "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - 

lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. - 2020. ("Narodne novine" br. 96/17 i 53/18),  članak od 21. do 27.  

Tip operacije 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika 

LAG-a.  Za projekt „Modernizacija kuhinje u društvenom domu u Zrinskom Topolovcu s vanjskim 

prostorom ispred  kuhinje“ 
 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je obrazac Opis projekta obrazac III „Modernizacija kuhinje u društvenom domu u 

Zrinskom Topolovcu s vanjskim prostorom ispred  kuhinje.“ 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Zrinski 

Topolovac“ 

 

Klasa:363-05/18-01/2                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Urbroj: 2123/07-01-18-2                                                            OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 
Zrinski Topolovac,  13. rujna 2018.     
                                                                                                                      Slavko Došen            
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           REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 
                   Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 10. 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, 19/13, 137/15 i 123/17) te članka 4. i 5. 

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

vijeće Općine Zrinski Topolovac na 8. sjednici održanoj dana 13. rujna 2018.  donosi: 

 

Prijedlog Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Zrinski Topolovac 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se opis i uporaba grba i zastave Općine Zrinski Topolovac, te način i zaštita 

njihove uporabe. 

Članak 2. 

Grb i zastava Općine Zrinski Topolovac predstavljaju Općinu Zrinski Topolovac i izražavaju pripadnost 

Općini Zrinski Topolovac. 

 

II. OPIS GRBA I ZASTAVE 

Članak 3. 

Opis grba Općine Zrinski Topolovac:  

Opis grba: Grb Općine Zrinski Topolovac sadrži u plavome polju na zelenome trobrijegu zlatno/žuto 

koplje sa drškom u obliku križa, gore lijevo i desno dvije žute/zlatne šestokrake zvijezde. Zeleni trobrijeg 

simbolizira Bilogoru na području koje je Općina smještena. Koplje sa drškom u obliku križa simbolizira 

sv. Mihaela, ali i topografski smještaj crkve Sv. Križa koja je smještena na istaknutom brijegu. Dvije 

šestokrake zvijezde su simbol obitelji Zrinski koji su povijesno povezani sa Zrinskim Topolovcem. 

 

Članak 4. 

Opis zastave: 

Opis zastave: Zastava Općine Zrinski Topolovac je bijele boje omjera 2:1 s grbom Općine  Zrinski 

Topolovac u sredini.  

 

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE 
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Članak 5. 

Grb i zastava Općine Zrinski Topolovac u obliku i prema opisu utvrđenom ovom Odlukom, koriste se na 

način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Zrinski Topolovac. 

Članak 6. 

U grbu i na zastavi Općine Zrinski Topolovac ne smije se ništa dodati ni upisati, niti se njihov izgled na 

drugi način smije mijenjati. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom i uz posebno 

odobrenje Općinskog vijeća grb i zastava mogu se koristiti kao sastavni dio drugih obilježja odnosno 

znakova. 

Članak 7. 

Grb i zastava Općine Zrinski Topolovac ne mogu se suprotno odredbama ove Odluke koristiti kao žig na 

proizvodima i uslugama i dizajnu proizvoda niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje proizvoda ili 

usluga. 

Članak 8. 

Grb i zastava Općine Zrinski Topolovac ne smiju se javno isticati ako su dotrajali, oštećeni ili zbog 

drugog razloga izgledom nepodobni za uporabu. Takav grb ili zastava Općine Zrinski Topolovac povlače 

se iz uporabe na trošak vlasnika. O povlačenju, dotrajalog, oštećenog odnosno za uporabu nepodobnog 

grba, zastave, koje vlasnik sam ne povuče iz uporabe, odlučuje Općinski načelnik. 

Članak 9. 

Grb Općine Zrinski Topolovac može se koristiti: 

- Na poveljama, diplomama, plaketama i drugim priznanjima koje dodjeljuje Općina Zrinski 

Topolovac, 

- Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine Zrinski Topolovac te u svečanim prostorijama 

tih zgrada, 

- Pri svečanostima, kulturnim i sportskim manifestacijama, odnosno drugim skupovima koje 

Općina Zrinski Topolovac organizira, na kojima Općina Zrinski Topolovac sudjeluje ili je na 

njima predstavljena u skladu s pravilima ili praksom tih skupova,  

- Na službenim pozivnicama, čestitkama te drugim aktima tijela, 

- Za potrebe fizičkih i pravnih osoba, ako je to u interesu Općine Zrinski Topolovac i pod uvjetima 

utvrđenim ovom Odlukom, 

- U drugim slučajevima, ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke. 

 

Članak 10. 

Uporaba grba i zastave Općine Zrinski Topolovac slobodna je u odgojnom stvaralaštvu i odgojno nastavne 

svrhe, uz uvjet da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Općine. 

Članak 11. 

Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac može pravnim osobama s prebivalištem odnosno sjedištem na 

području Općine Zrinski Topolovac odobriti uporabu grba Općine Zrinski Topolovac u okviru njihove 

gospodarske ili druge djelatnosti, i to tako da ga unese u svoj zaštićeni žig ili industrijski dizajn (u smislu 
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odredaba zakona kojim se uređuje pitanja zaštite znakova razlikovanja) ili da ga rabe kao dio nezaštićenog 

žiga odnosno znaka ili kao ukras. 

Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac odobrenje iz stavka 1. ovog članka može dati ako ocijeni da je 

djelatnost tražitelja odobrenja od posebnog značenja za Općinu Zrinski Topolovac ili u interesu Općine 

Zrinski Topolovac. 

Članak 12. 

O davanju ili uskrati odobrenja iz članka 11. ove Odluke Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac 

odlučuje povodom obrazložene zamolbe zainteresirane pravne osobe. 

Uz zamolbu obavezno prilažu: 

- potvrdu o sjedištu pravne osobe, 

- akt o registraciji pravne osobe ili dokaz o upisu u sudski registar, 

- opis namjene za koju bi se grb koristio (ugradnja u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira, 

uporaba u službenim aktima. 

- tehnički opis zaštićenog odnosno nezaštićenog žiga, odnosno znaka, uzorka ili industrijskog dizajna 

u kojem bi se grb koristio, s naznakom svrhe i načina njegove uporabe, 

- likovno rješenje tražene primjene grba. 

Prilozi podneseni uz zamolbu ostaju u dokumentaciji Općine Zrinski Topolovac. 

Članak 13. 

Ukoliko Općinsko vijeće odobri uporabu grba Općine Zrinski Topolovac u smislu odredbi članaka 11. i 12. 

ove Odluke, aktom o odobrenju može se uporaba grba ograničiti za određene svrhe, kao i ustanoviti rok za 

koji vrijedi odobrenje, ukoliko takova ograničenja odgovaraju prirodi zahtjeva i Općinsko vijeće ih ocijeni 

potrebnim radi zaštite interesa. 

Članak 14. 

Ukoliko je namjena predmeta na kojima bi trebao biti apliciran grb Općine Zrinski Topolovac  

komercijalna, te tražitelj odobrenja za uporabu grba ima namjeru njima ostvarivati gospodarsku korist, 

Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac može aktom o davanju odobrenja utvrditi i obvezu 

plaćanja za takovu uporabu određene novčane naknade. 

Visinu i način plaćanja naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka određuje Općinski načelnik, ovisno o 

okolnostima slučaja te procjeni očekivane gospodarske koristi koju bi tražitelj odobrenja mogao uporabom 

grba ostvariti. Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka uplaćuje se u korist Proračuna Općine Zrinski 

Topolovac, a može se koristiti isključivo za namjenu zaštite te predstavljanja i promicanja kulturne baštine, 

kao i drugih prirodnih, povijesnih i kulturnih vrijednosti i osobitosti Općine Zrinski Topolovac. 

Članak 15. 

Sva odobrenja za uporabu grba Općine Zrinski Topolovac uz naznaku eventualno ustanovljenih 

ograničenja evidentiraju se u očevidniku koji se vodi pri Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 

Članak 16. 

Pravne osobe kojima je odobreno koristiti grb Općine Zrinski Topolovac sukladno odredbama ove Odluke 

duže su skrbiti da predmeti, znakovi, odnosno ukrasi koji sadrže grb, kad god je to na prirodi stvari 

moguće, trajno imaju doličan izgled. 

Članak 17. 
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Izvornik grba Općine Zrinski Topolovac na temelju koje se oblikuju grbovi za uporabu, čuva se u sjedištu 

Općine Zrinski Topolovac. 

Članak 18. 

Zastava Općine Zrinski Topolovac ističe se: 

- prigodom održavanja sjednica Općinskog vijeća, 

- pri svečanostima, kulturnim, turističkim i sportskim manifestacijama, na kojima Općina Zrinski 

Topolovac sudjeluje ili je na njima predstavljen u skladu s praksom održavanja takovih skupova, 

- pri svečanostima, kulturnim, turističkim i sportskim manifestacijama, odnosno drugim skupovima 

koji su značajni za Općinu Zrinski Topolovac, 

- u drugim prigodama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke. 

 

Članak 19. 

Pri isticanju zastave Općine Zrinski Topolovac uz zastavu Republike Hrvatske, zastava Općine Zrinski 

Topolovac dolazi s lijeve strane državne zastave, gledano s lice odnosno s drugog mjesta ispred zastava 

prema zastavama. 

IV. KAZNENE ODREDBE 

Članak 20. 

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba a novčanom kaznom od 1.500,00 kuna 

kaznit će se pravna osoba za prekršaj ako: 

- rabi grb ili zastavu suprotno članku 5. ove Odluke; 

- rabi grb ili zastavu Općine u sadržaju, obliku ili izgledu koji nisu utvrđeni ovom Odlukom; 

- na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećen grb ili zastavu Općine 

suprotno odredbi članka 8. ove Odluke; 

- rabi grb ili zastavu Općine protivno uvjetu iz članka 10. ove Odluke; 

- rabi grb ili zastavu Općine bez prethodnog odobrenja ( članak 12.) 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 kuna i odgovorna osoba u 

pravnoj osobi. 

Počinitelju prekršaja iz stavka 1. ovog članka koji rabi grb i zastavu Općine kao robni ili uslužni žig, 

uzorak i model ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe oduzet će se bez naknade i predmeti 

kojima je učinjen prekršaj. Zaplijenjeni predmeti moraju se odmah predati tijelu nadležnom za vođenje 

prekršajnog postupka. 

 

 

Članak 21. 

Ukoliko je počinitelj prekršaja označenog u članku 20. pravna osoba koji je aktom Općinskog vijeća 

odobrena uporaba grba Općine Zrinski Topolovac, Općinsko vijeće može dato odobrenje ukinuti, te 

počinitelju prekršaja zabraniti daljnju uporabu grba Općine Zrinski Topolovac. 

O ukidanju danog odobrenja za uporabu grba Općine Zrinski Topolovac,  Općinsko vijeće može odlučiti i 

u slučaju kada se utvrdi da pravna osoba kojoj je odobrenje dano ne poštuje ograničenja koji su joj pri 

davanju odobrenja postavljena, ili na drugi način krši odredbe ove Odluke. 

Članak 22. 
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Nadzor na provedbom ove Odluke provode u okviru svog djelokruga rada i nadležnosti Jedinstveni upravni 

odjel Općine Zrinski Topolovac koji je dužan o istima izvijestiti Općinsku načelnicu. 

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 23. 

Ovaj Prijedlog odluke objavit će se u „Službenom glasniku Općine  Zrinski Topolovac“. 

Ovaj Prijedlog odluke stupa na snagu danom primitka odobrenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske 

kojim se odobrava uporaba grba i zastave Općine Zrinski Topolovac.    

 

 

Klasa: 017-01/18-01/1 

Urbroj: 2123/07-01-18-1  

Zrinski Topolovac, 13. rujna 2018.                                     

 

                PREDSJEDNIK  

            OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                            Slavko Došen 

 

 

 

                              
           REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 
                   Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“  br. 

1/18.), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac, na 8. sjednici održanoj  13.09.2018. godine donijelo je sljedeću 

ODLUKU 

o sufinanciranju cijene mjesečnih đačkih karata za 

prijevoz autobusima učenika srednjih škola koji imaju prebivalište  

na području  Općine Zrinski Topolovac 

 

      Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se sufinanciranje troškova prijevoza autobusom redovitih učenika 

srednjih škola s prebivalištem u Općini Zrinski Topolovac u školskoj godini 2018./2019.  

Članak 2. 

Pravo na financiranje troškova učeničkog prijevoza ostvaruju učenici –polaznici srednjih škola 

koji imaju prebivalište na području Općine Zrinski Topolovac, koji su upisani kao redovni polaznici 
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srednje škole i sredstvo javnog linijskog prijevoza koriste za putovanje u srednju školu.  I  ako roditelji 

nemaju dugovanja prema Općini Zrinski Topolovac. 

Članak 3. 

Općina Zrinski Topolovac  svaku izdanu mjesečnu đačku kartu sufinancira  u iznosu od 10% od 

osnovne cijene koja  proizlazi iz važećeg cjenika usluga prijevoza putnika u cestovnom linijskom 

prijevozu. 

Članak 4. 

Pravo na financiranje troškova prijevoza na temelju ove Odluke učenik stječe kupnjom učeničke 

karte. Prijevoznik je dužan uz mjesečni račun sastaviti specifikaciju učenika sa područja Općine Zrinski 

Topolovac koji su kupili mjesečnu đačku kartu. 

Članak 5. 

Popis treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, prebivalište i relaciju na kojoj se 

koristi  mjesečna đačka karta. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Zrinski 

Topolovac“ 

Klasa:402-03/18-01/1                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Urbroj: 2123/07-01-18-1                                                          OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 
Zrinski Topolovac,  13. rujna 2018.     
                                                                                                                      Slavko Došen            
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„Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ jest besplatno službeno glasilo Općine Zrinski Topolovac. 

Izlazi prema potrebi 

 Objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Zrinski Topolovac   www.zrtopolovac. 

Priprema i uređuje: načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat 

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

Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski Topolovac, telefon: 043 / 877-241, e-mail: opcina.zrinski.topolovac@bj.t-com.hr . 

http://www.zrtopolovac/
mailto:opcina.zrinski.topolovac@bj.t-com.hr

