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Temeljem članka 105., članka 110. i članka 112. Zakona i Proračunu („Narodne Novine“ broj       

87/08,36/09,46/09,136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( Općinski glasnik 
Općine Zrinski Topolovac“, broj 1/2018 ), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 17. sjednici 

održanoj 13. srpnja 2020. godine usvojilo je 
 
 
 

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA  
ZA 2019. GODINU 

 
Članak 1. 

 
Izvršenje proračuna Općine Zrinski Topolovac za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine prikazano je u 

općem dijelu Proračuna kako slijedi: 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA  
RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2019.  

RAČUN PRIHODA I RASHODA 
 
 
 

 PRIHODI 
 
 
 

Račun/ Opis Izvršenje 2018. Plan 2019. Izvršenje 2019.  

pozicija  

    
 

6 Prihodi poslovanja 2.589.684,50  3.302.889,20 
 

61 Prihodi od poreza 1.520.190,17  1.755.780,58 
 

611 Porez i prirez na dohodak 1.501.823,93 1.780.000,00 1.721.269,85 
 

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 1.501.823,93  1.721.269,85 
 

 rada    
 

613 Porez na imovinu 18.366,24 47.000,00 34.026,46 
 

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, 4.595,00  3.915,08 
 

 zgrade, kuće i ostalo)    
 

6134 Povremeni porezi na imovinu 13.771,24  30.111,38 
 

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 640.640,94  1.150.993,84 
 

 subjekata unutar općeg proračuna    
 

633 Pomoći iz proračuna 569.037,97 1.361.471,90 522.281,02 
 

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 118.037,97  722.281,02 
 

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 451.000,00  450.000,00 
 

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 71.602,97  628.712,82 
 

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 71.602,97  628.712,82 
 

 sredstava    
 

64 Prihodi od imovine 126.839,83 171.700,00 164.862,62 
 

641 Prihodi od financijske imovine 14.164,79  19.334,79 
 

6414 Prihodi od zateznih kamata 14.164,79  19.334,79 
 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 112.675,04  145.527,83 
 

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 98.286,91  131.524,16 
 



6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 14.388,13  14.003,67 
 Prihodi od upravnih i administrativnih    

65 pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 293.665,56  224.447,16 
 naknada    

651 Upravne i administrativne pristojbe 376,68 16.000,00 8.804,62 
6511 Državne upravne i sudske pristojbe 300,00  8.500,00 
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 76,68  4,62 

652 Prihodi po posebnim propisima 206.359,61 135.300,00 116.427,58 
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 2.703,49  2.175,12 
6524 Doprinosi za šume 76.304,35  77.135,45 
6526 Ostali nespomenuti prihodi 127.351,77  37.117,01 

653 Komunalni doprinosi i naknade 86.929,27 130.000,00 99.514,96 
6531 Komunalni doprinosi i naknade 7.960,65  22.919,31 
6532 Komunalne naknade 78.968,62  76.595,65 

 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te    
66 pruženih usluga i prihodi od donacija 8.348,00 8.000,00 6.805,00 

6615 Prihodi od pruženih usluga 8.348,00  6.805,00 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 12.329,06 15.000,00 13.315,19 

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 12.329,06  13.315,19 
 imovine    

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 12.329,06  13.315,19 
7211 Stambeni objekti 12.329,06  13.315,19 

 UKUPNO 2.602.013,56 3.664.471,90 3.316.204,39 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
RASHODI 

 
 

Račun/ Opis Izvršenje 2018. Plan 2019. Izvršenje 2019.  

pozicija  

    
 

3 Rashodi poslovanja 759.506,05  1.569.326,24 
 

31 Rashodi za zaposlene 279.462,69 795.910,00 794.921,57 
 

311 Plaće (bruto) 236.917,63  660.796,90 
 

3111 Plaće za redovan rad 236.917,63  660.796,90 
 

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.311,23  25.000,00 
 

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.311,23  25.000,00 
 

313 Doprinosi na plaće 40.233,83  109.124,67 
 

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.257,20  108.107,50 
 

     
 

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 3.976,63  1.017,17 
 

 nezaposlenosti    
 

32 Materijalni rashodi 344.073,09  522.615,58 
 

321 Naknade troškova zaposlenima 23.003,44 72.000,00 68.178,83 
 

3211 Službena putovanja 7.142,00  7.245,19 
 

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 14.561,44  32.333,64 
 

 život    
 

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.300,00  28.600,00 
 

322 Rashodi za materijal i energiju 64.525,85 132.800,00 124.853,02 
 

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.728,82  68.727,42 
 

     
 

3223 Energija 45.305,34  56.125,60 
 

3225 Sitni inventar i auto gume 7.491,69   
 

323 Rashodi za usluge 238.018,01 349.820,00 308.509,42 
 

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.200,06  11.509,51 
 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 116.188,81  108.988,93 
 

3233 Usluge promidžbe i informiranja 52.823,62  96.716,50 
 

3234 Komunalne usluge 534,93  2.158,08 
 

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge   6.950,00 
 

3237 Intelektualne i osobne usluge 33.914,23  55.077,14 
 

3238 Računalne usluge 11.623,79  10.195,03 
 

3239 Ostale usluge 13.732,57  16.914,23 
 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.525,79 35.900,00 21.074,31 
 

3292 Premije osiguranja 1.825,23  1.825,23 
 

3293 Reprezentacija 16.400,56  18.749,08 
 

3295 Pristojbe i naknade 300,00  500,00 
 

34 Financijski rashodi 8.034,81  22.302,08 
 

343 Ostali financijski rashodi 8.034,81 24.200,00 22.302,08 
 

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.135,24  5.310,14 
 

     
 

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.899,57  16.991,94 
 

35 

Subvencije 
 
 9.043,00 8.000,00 8.150,00 
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 Subvencije trgovačkim društvima,    
352 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 9.043,00  8.150,00 

 sektora    

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 9.043,00  8.150,00 
     

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.992,00 11.500,00 11.068,19 
 osiguranja i druge naknade    

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 1.992,00  11.068,19 
 proračuna    

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.992,00  11.068,19 
     

38 Ostali rashodi za zaposlene 116.900,46  210.268,82 
381 Tekuće donacije 116.900,46 229.100,00 210.268,82 

3811 Tekuće donacije u novcu 116.900,46  210.268,82 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 484.446,53  2.326.189,75 
     

41 Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine  5.000,00  
     

411 Nabava zemljišta    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 484.446,53 2.373.045,90 2.326.189,75 

 imovine    
421 Građevinski objekti 404.960,05  2.285.669,87 

4212 Poslovni objekti 2.491,30  53.490,00 

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 374.550,00  2.220.207,37 
4214 Postrojenja i oprema 27.918,75  11.972,50 

422 Uredska oprema i namještaj 69.835,03  20.337,40 
4221 Komunikacijska oprema 8.500,00  20.160,40 
4222 Oprema za održavanje i zaštitu 18.274,00  177,00 
4223 Sportska i glazbena oprema 20.911,03   
4226 Nematerijalna proizvedena imovina 22.150,00   

426 Ulaganja u računalne programe 9.651,45  20.182,48 
4262 Umjetnička, literarna i znanstvena djela    
4263  9.651,45  20.182,48 

 UKUPNO 1.243.952,58 4.037.275,90 3.895.515,99 
     
     

 
 
Novčana sredstva na žiro-računu sa 31.12.2019. godine iznose 413.191,92 kuna. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac. 

 
KLASA: 400-06/20-01/1 
URBROJ: 2123/07-01-20-17 
                                                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                                                                                                                                    Slavko Došen 
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       Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 17. sjednici održanoj 13.srpnja 2020. 
razmotrilo je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Zrinski Topolovac za 
2019. godinu koje je podnijela načelnica Općine, te na temelju članka 34. Statuta Općine 
Zrinski Topolovac ( “Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac” broj 1/2018 ) donosi 
 
 

ODLUKU 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Zrinski Topolovac za 2019. godinu 
 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarena otpadom Općine Zrinski Topolovac za 
2019. godinu koje čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Zrinski Topolovac dostavlja se 
nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko-bilogorske 
županije. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dan od objave u „Službenom glasniku Općine Zrinski 
Topolovac“ 

KLASA: 351-02/20-01/2 
URBROJ: 2123/07-01-20-17 
 

. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Slavko Došen 
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA 

OTPADOM ZA OPĆINU ZRINSKI TOPOLOVAC  

ZA 2019. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrinski Topolovac, ožujak 2020. 
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1. TUMAČ KRATICA 
 

BKO-Biorazgradivi komunalni otpad 

FZOEU- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

HAOP- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 

JLS- Jedinica lokalne samouprave 

MKO- Miješani komunalni otpad 

MZOE- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

PGO RH- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. 

PLAN- Plan gospodarenja otpadom Općine Zrinski Topolovac za razdoblje  

RH- Republika Hrvatska 

ROO- Registar onečišćavanja okoliša 

UREDBA- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17) 

ZOGO- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 
i 14/19) 

ŽCGO- Županijski centar za gospodarenje otpadom 

 

 

 

 

 

1.1.  UVOD 
 

 

       ZOGO-om je propisano da su JLS dužne izraditi Plan koji mora biti u suglasnosti s PGO 

RH. Trenutno važeći plan na državnoj razini je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 

za razdoblje 2017-2020. godine („Narodne novine“, broj 3/17). Svaka JLS dužna je za prijedlog 

lokalnog Plana ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela JP(R)S nadležnog za poslove 
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zaštite okoliša i o tome obavijestiti HAOP. Plan se donosi na razdoblje od 6 godina, a njegove 

izmjene prema potrebi. JLS dužne su svake godine do 31. ožujka izraditi Izvješće o provedbi 

Plana za prethodnu kalendarsku godinu te ga dostaviti JP(R)S i objaviti u službenom glasilu. 

        Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave. Temeljne 

odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u: 

- Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 

59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) 

- Zakonu o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i pripadajućim 

Pravilnicima donesenim na temelju navedenog Zakona  

- Planu gospodarenja otpadom RH 2007-2015 (NN RH 85/07, 126/10, 31/11) 

- Planu gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ( Županijski glasnik 

Bjelovarsko-bilogorske županije br.16a od 19. prosinca 2007. godine) 

- Strategiji gospodarenja otpadom RH (NN RH 130/05). 

       Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava 

gospodarenja komunalnim otpadom, na 09. sjednici Općinskog vijeća općine Zrinski 

Topolovac, održanoj 19. prosinac 2018. godine, usvojen je Plan gospodarenja otpadom (u 

daljnjem tekstu PGO) općine Zrinski Topolovac 2018.-2023. god. 

       PGO sadrži opće podatke o jedinici lokalne samouprave i pregled postojećeg stanja 

gospodarenja otpadom za područje Općine, mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, 

popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, redoslijed aktivnosti sanacije 

neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša, izvore i visinu potrebnih sredstava za 

provedbu sanacije te izvore i visinu financijskih sredstava potrebnih za realizaciju plana. 

       Mjere gospodarenja otpadom Općine Zrinski Topolovac proizašle su iz zakonske 

regulative koja sukladno tehničkim i ekonomskim polazištima uključuje sljedeće hijerarhijske 

postavke: 

- izbjegavanje nastanka otpada, 

- smanjenje količina i vrsta otpada, 

- ponovna upotreba otpada za istu namjenu uz obradu, 
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- ponovna upotreba bez obrade, 

- recikliranje otpada, iskorištavanje uz obradu, 

- obrada otpada, 

- odlaganje otpada. 

       Navedene postavke čine IVO koncept (Izbjegavanje-Vrednovanje-Odlaganje) koji je opće 

prihvaćena univerzalna koncepcija za postupanje sa svim vrstama otpada, a određena je 

Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. 

 

1.2.  Osnovni podaci o Općini Zrinski Topolovac  

 

       Općina Zrinski Topolovac formirana je kao jedinica lokalne uprave i samouprave 29. 

prosinca 1992. godine donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici 

Hrvatskoj (Narodne novine 90/92.), a započela je s radom 15. svibnja 1997. godine. 

Prirodno geografski gledano pripada prostoru Panonske i peripanonske megaregije. 

Općina Zrinski Topolovac nalazi se na sjevernom rubu Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Općina Zrinski Topolovac graniči: 

- Sa sjeverne strane s Koprivničko-križevačkom županijom 

- S istočne strane s općinom Kapela 

- S južne strane s općinom Rovišće 

       S površinom od 30,438 km2 Općina Zrinski Topolovac jedna je od najmanjih općina 

napodručju Bjelovarsko-bilogorske županije, te ima najmanji broj stanovnika. Obuhvaća 

trinaselja seoskog karaktera: Zrinski Topolovac, Gornji Križ i Jakopovac. Općina obuhvaća 

sljedeća naselja: 

1. Zrinski Topolovac 

2. Gornji Križ 

3. Jakopovac. 
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       Prema Popisu stanovništva 2011. godine na području Općine Zrinski Topolovac živjelo je 

890 stanovnika. Od ukupnog broja stanovnika 48,43% (431) čine muškarci dok je ženske 

populacije 51,57 (459) Najgušće je naseljeno naselje Jakopovac, zatim Zrinski Topolovac, te 

Gornji Križ. Sveukupno na području Općine ima 165 domaćinstva. 

S gustoćom stanovnika od 29,24 st./km Općina Zrinski Topolovac je Općina koja ima puno 

manju gustoću stanovništva od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (50,78 st/km2) 

 

 

2. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE OPĆINE 
ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

2.1. Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada općine Zrinski Topolovac 

 

 

       Na području općine Zrinski Topolovac komunalni i neopasni proizvodni otpad prikuplja 

komunalno trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar s kojim je Općina sklopila Ugovor o 

sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada. Sav prikupljen otpad Komunalac d.o.o. 

odvozi na uređeno odlagalište neopasnog otpada "Doline" kojim ujedno upravlja. Lokacija 

odlagališta "Doline" nalazi se unutar administrativnih granica grada Bjelovara, jugoistočno od 

centra grada na udaljenosti od 5 km, između naselja Ždralovi i Stari Pavljani. Lokacija 

odlagališta neopasnog otpada Doline je uvala površine cca 9,985 ha. Nadmorska visina je 

između 122 i 145 m. Lokacija je okružena brežuljcima i šumom na udaljenosti cca 200 m od 

lokacije. Na udaljenosti 100 m od lokacije nalazi se potok Blatnik. Do lokacije vodi asfaltirana 

cesta. Odlagalište je ograđeno ogradom visine 2 m i čuvano svakodnevno 24 sata. Otpad se na 

odlagalištu redovnosabija i prekriva inertnim materijalom. 

       Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom lokacija postojećeg odlagališta 

predviđena je za izgradnju ŽCGO "Doline" koje će preuzimati prethodno obrađeni otpad s 

područja cijele BBŽ. 

       Na području općine Zrinski Topolovac otpad se sakuplja bez odvajanja na mjestu nastanka. 



Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 
Broj 4/20 od 13. srpnja 2020. 

14 
 

Organizirani odvoz vrši se jednom tjedno. 

       Na području Općine Zrinski Topolovac organiziranim su prikupljanjem komunalnog 

otpada obuhvaćena sva naselja ali je postotak kućanstava koji otpad predaje na odvoz u odnosu 

na 2018. godinu  u padu. 2018. godine 156 kućanstava,  u  2019. godine 152 kućanstva. 

      Od ukupnog broja kućanstava na području Općine Zrinski Topolovac  

odlaže otpad na uređeno odlagalište, dok ostali otpad odvoze na nekontrolirane lokacije uslijed 

čega nastaju „divlja odlagališta“ otpada. 

       Ne manje važno je napomenuti kako se u kućanstvima obuhvaćenim organiziranim 

odvozom komunalni otpad ne razvrstava, pa na odlagalištu završava i najveći dio otpada s 

vrijednim svojstvima (staklo, metalni i biljni otpad,…), te gotovo sav opasni otpad iz 

kućanstava. Takav način odlaganja otpada, uz ostale nepovoljne učinke, povećava količinu 

otpada i smanjuje vijek trajanja odlagališta. Neopasni tehnološki otpad se dijelom sakuplja i 

koristi kao sekundarna sirovina, dijelom odlaže na odlagalište komunalnog otpada, ali jednim 

dijelom se još uvijek nekontrolirano odlaže na „divlje deponije“.  

 

 

2.2. Količine proizvedenog komunalnog otpada 

 

       Općina je ugovorila odvoz otpada iz svih naselja Općine. 2019. godine je 152 domaćinstava 

bilo obuhvaćeno organiziranim odvozom otpada ili 58,5 %. Od ukupnog broja 260 

domaćinstava 152 predaje otpad na odvoz. Otpad koji se odlaže na odlagalištu Doline pri ulasku 

na deponij se važe u dvotjednom ciklusu pa se procjena količine odloženog otpada temelji na 

procjenama i iskustvenim podacima. Obavljena su probna vaganja pojedinih vozila i posuda, 

pa se prema broju odvezenih tura na odlagalište vrši procjena količina odloženog otpada. 

S područja općine Zrinski Topolovac od strane komunalne tvrtke Komunalac d.o.o. na  

odlagalište Doline odloženo je 56.947 kg miješanog komunalnog otpada tijekom 2019. 

Na području Općine Zrinski Topolovac u 2019. skupljeno je i 828 kg plastike, te 2.160 kg 

papira. 
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U tablici 2. prikazana je sveukupna količina otpada odloženog na odlagalište Doline od strane 

komunalne tvrtke Komunalac d.o.o. 

 

Tablica 2. Sveukupno odloženi komunalni otpad na odlagalište Doline u 2019. godini 

 

 KOLIČINA kg 
GRAD BJELOVAR 8.138,672 
OPĆINE 1.898,896 
UKUPNO ODLOŽENO OTPADA 10.037,568 

 

 

2.3. Usporedba s procjenama količina komunalnog otpada 

 

2.3.1. Komunalni otpad 

       Procjena količina komunalnog otpada koji će se proizvesti za naredni period do 2019. 

godine bazira se na podacima iz Plana gospodarenja otpadom. Komunalni otpad uz prethodno 

izdvajanje korisnih vrsta otpada primarnom reciklažom će se zbrinjavati na odlagalištu 

"Doline" koje je u Planu gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije predviđeno 

kao lokacija za izgradnju ŽCGO "Doline" koje će preuzimati prethodno obrađeni otpad s 

područja cijele Bjelovarsko-bilogorske županiji 

 

2.4. Odvojeno prikupljanje otpada 

 

 

2.4.1. Primarna reciklaža 

 

 

       Na području Općine Zrinski Topolovac, prema sadašnjem stanju zeleni otok sačinjavaju 

žuti kontejner za plastičnu ambalažu, plavi za papir i karton, te kutija kao spremnik  za stare 

baterije. Prema Planu gospodarenja otpadom općine Zrinski Topolovac za razdoblje 2018.-

2023. predviđena su tri zelena otoka te jedno mini reciklažno dvorište. 

Slijedeće lokacije su predviđene za postavljanje zelenih otoka: 
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- naselje Jakopovac kod društvenog doma, 

- naselje Križ Gornji kod društvenog doma, 

- naselje Zrinski Topolovac kod društvenog doma. 

 

 

2.5. Divlja odlagališta 

 

       Za lokacije "divljih odlagališta" potrebno je provesti postupak sanacije. "Divlja 

odlagališta"  prema Planu gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije potrebno je 

sanirati u roku od dvije godine. Na području Općine nema evidentiranih divljih odlagališta 

otpada većeg i trajnijeg karaktera jer se povremena odlagališta pravovremenom intervencijom 

Općine saniraju kako bi se spriječilo širenje i nastanak istih. 

 

 

 

2.6. Edukacija stanovništva 

       Edukacija stanovništva je polazna mjera za uspješno rješavanje problema gospodarenja 

otpadom. Javnost treba biti upoznata i uključena u sve aktivnosti vezane uz unaprjeđenje stanja 

i zaštite okoliša, pa time i otpada s ciljem podizanja razine ekološke svijesti stanovništva svih 

dobnih skupina. 

       Edukacijom i komunikacijom sa stanovništvom, koje se provode već više godina, briga o 

okolišu se usađuje u buduće generacije, što će u konačnici dovesti do porasta ekološke svijesti 

svih stanovnika Općine Zrinski Topolovac.  

 

3. ZAKLJUČAK 

       Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave. Sukladno 

zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim 

otpadom, na sjednici Općinskog vijeća općine Zrinski Topolovac, 19. prosinca 2018. godine, 



Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 
Broj 4/20 od 13. srpnja 2020. 

17 
 

usvojen je Plan gospodarenja otpadom Općine Zrinski Topolovac do 2023. godine. Načelnica 

Općine jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o 

provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Usvojeno izvješće dostavlja se 

Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (MZOP) i Agenciji za zaštitu okoliša (AZO).  

       PGO, osim općih podataka o jedinici lokalne samouprave i pregleda postojećeg stanja 

gospodarenja otpadom za područje Općine Zrinski Topolovac, sadrži i mjere gospodarenja 

otpadom i odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, mjere za upravljanje i nadzor odlagališta 

komunalnog otpada, popis lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta, 

redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta, otpadom onečišćenog okoliša i ostalih 

aktivnosti, izvore i visinu financijskih sredstava potrebnih za realizaciju plana. 

      Poslovi prikupljanja komunalnog otpada za područje Općine Zrinski Topolovac povjereni 

su tvrtki Komunalac d.o.o. koja se, uz druge djelatnosti, bavi i poslovima gospodarenja 

komunalnim otpadom te kao koncesionar provodi navedene poslove za nekoliko jedinica 

lokalne samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Također upravlja 

odlagalištem komunalnog otpada "Doline", na kojoj se odlaže otpad s područja Općine Zrinski 

Topolovac te nekoliko okolnih jedinica lokalne samouprave. 

       S obzirom da Općina Zrinski Topolovac nema evidentiranih divljih odlagališta u proračunu 

nije predvidila sredstva za saniranje istih, osim za redovni odvoz komunalnog otpada. 

       Općina Zrinski Topolovac će i u 2020. godini nastaviti s provođenjem potrebnih mjera, u 

skladu sa zakonskim odredbama i Planom gospodarenja otpadom Općine Zrinski Topolovac za 

razdoblje 2018.-2023. godine, s ciljem postizanja što održivijeg sustava odlaganja otpada na 

području Općine. 

 

Klasa: 351-02/20-01/2                                           
Urbroj: 2123/07-03-20-1 
                                                                          Načelnica Općine Zrinski Topolovac 

                     Jasna Mikles Horvat  

 

 

 

 

 



Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 
Broj 4/20 od 13. srpnja 2020. 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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 

 

 


