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PREDGOVOR 
 

Poštovani građani Općine Zrinski Topolovac, 

 

Velika mi je čast, ponos, ali i obveza jer ste mi na lokalnim izborima ukazali povjerenje te ću 

stoga slijedeće četiri godine obnašati dužnost Načelnice naše Općine. 

Zahvaljujem Vam što ste prepoznali moj rad i brigu za našu općinu u prošlom mandatu. Jedna 

smo od najmanjih općina u našoj Županiji, ali veseli me kad vidim pozitivne promjene koje 

nam se događaju. Sretna sam jer smo sedma po redu jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj 

po broju novorođene djece. To mi je motiv, da kao Općina,  u slijedećem mandatu iskoristimo 

svoje potencijale i ravnomjerno razvijamo sva naša naselja. 

Tijekom prošlog mandata asfaltirali smo ceste u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kn kako 

bismo prometno povezali sva naša naselja i njihove izdvojene dijelove, pristupili smo izgradnji 

mrtvačnice, provodimo projekt „Zaželi“ namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom 

položaju koje se brinu za starije i nemoćne osobe u njihovim kućanstvima. Izgrađena je poučna 

staza u naselju Jerešin i izuzetno me veseli kad vidim da u njoj uživaju i  stanovnici Zrinskog 

Topolovca.  

U budućem razdoblju željela bih najveći naglasak staviti na razvoj infrastrukture – komunalne 

i društvene. Nadam se da ćemo uskoro imati izgrađen vrtić, koji je prijavljen kroz mjeru 7.4.1., 

i za koji nam je stigla pozitivna ocjena. To bi uvelike pridonijelo kvaliteti života naših mališana 

i njihovih roditelja. Također vjerujem da ćemo uspjeti uspostaviti vodovodnu mrežu na 

području naše Općine. Uređivat ćemo naše zelene površine, izgraditi dječje igralište, pješačku 

stazu u centru naselja Zrinski Topolovac te provoditi projekte kojima ćemo povećati kvalitetu 

života u Zrinskom Topolovcu i stvoriti preduvjete za ostanak djece i mladih.   
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1. UVOD 
 

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ broj 123/17) uređuje se sustav strateškog planiranja  i upravljanje javnim politikama 

(nacionalna, regionalna i lokalna razina) odnosno priprema, izrada, provedba, praćenje 

provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Provedbeni program jedinica lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji 

izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Kao provedbeni akt strateškog 

planiranja, ima za cilj osigurati upravnim tijelima, ali  i ostalim dionicima samoupravne 

jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te 

ostvarenje postavljene vizije razvoja.  

Provedbenim programom jedinica lokalne samouprave opisuje se i osigurava provedba 

posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja (ako je izrađen), odnosno provedba posebnih ciljeva 

utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i poveznica mjera s 

odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice lokalne samouprave (aktivnostima i projektima) 

na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.  Provedba mjera razrađuje se na elemente 

koji su potrebni za učinkovitu provedbu i praćenje uspješnosti provedbe posebnih ciljeva. 

U skladu s Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog 

značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, provedbeni 

program obavezno sadrži: 

- Viziju, mandat i misiju jedinice lokalne samouprave za mandatno razdoblje 

- Opis razvojnih potreba i potencijala koji će se nastojati adresirati provedbom akta 

- Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s 

obrazloženjima za odabir 

- Odabir posebnih ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja za 

čiju provedbu se u provedbenom programu razrađuju mjere 

- Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s opisom 

- Podatke o planiranom roku provedbe mjera s utvrđenim ključnim aktivnostima i 

planiranim rokovima za postignuće istih 

- Pokazatelje rezultata za svaku mjeru, s početnim i ciljanim vrijednostima za svaku 

pojedinu godinu tijekom razdoblja provedbe mjere 

- Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata u kojem je 

potrebno procijeniti trošak provedbe pojedine mjere i utvrditi poveznicu na izvor 

financiranja (poveznicu s programskom klasifikacijom proračuna) 

- Okvir za praćenje i izvještavanje 

- Druge relevantne podatke. 

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Zrinski Topolovac za razdoblje 2021.-

2025. godine predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere 

te razvojni projekti Općina Zrinski Topolovac i koji su usklađeni sa strateškim okvirom 
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hijerarhijski viših akata, Nacionalnom razvojnom strategijom  Republike Hrvatske do 2030. 

godine (u daljnjem tekstu: NRS 2030.) te Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za 

razdoblje 2022. do 2027. godine.  

U izradi provedbenog programa sudjelovali su djelatnici Općine Zrinski Topolovac te kao 

stručna pomoć i koordinacija tijekom postupka izrade Javna ustanova Razvojna agencija 

Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Kao prilog ovom dokumentu priložen je: Prilog 1. Terminski plan provedbe mjera. 
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2. DJELOKRUG 
 

Općina Zrinski Topolovac je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i obuhvaća područje tri naselja: 

Zrinski Topolovac, Jakopovac i Križ Gornji. 

Općina Zrinski Topolovac je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog 

djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru 

zakonitosti rada i akata tijela Općine Zrinski Topolovac. 

Općina Zrinski Topolovac u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 

kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  

 - uređenje naselja i stanovanje, 

 - prostorno i urbanističko planiranje, 

 - komunalno gospodarstvo, 

 - brigu o djeci, 

 - socijalnu skrb, 

 - primarnu zdravstvenu zaštitu,  

 - odgoj i osnovno obrazovanje,  

 - kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 

 - zaštitu potrošača,  

 - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

 - protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,  

 - promet na svom području,  

 - održavanje javnih cesta,  

 - te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.  

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i 

Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom. 

Tijela Općine Zrinski Topolovac su Općinsko vijeće i Općinski načelnik. 

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik je 

odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za 

ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik: 

 - priprema prijedloge općih akata,  

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća  

- utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna,  

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa 

zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,  

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina općine i raspolaganju ostalom 

imovinom u skladu s Zakonom, statutom i posebnim propisom  

- u slučaju stjecanja i otuđivanja nekretnina i pokretnina općine i raspolaganja ostalom 

imovinom, Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% 

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako 
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je taj iznos veći od 1.000,000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do 

1.000,000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 

70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina mora biti planirano u proračunu 

jedinice i provedeno u skladu sa zakonom - imenuje i razrješava predstavnike općine u tijelima 

javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu, osim ako posebnim zakonom 

nije drugačije određeno  

- upravlja prihodima i rashodima općine,  

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna općine,  

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač 

općina,  

- donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine,  

- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,  

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,  

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela općine,  

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,  

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog 

uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,  

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,  

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje 

nekretninama, - imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,  

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti,  

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,  

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,  

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,  

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za prethodnu godinu,  

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa 

društveno poticane stanogradnje,  

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o 

poslovnim prostorima, - organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o 

uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara  

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni općini,  

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave,  

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,  

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,  
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- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova tijelu 

državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području. 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine: 

 - ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeđen zakon ili drugi propis, te ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 

propis donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta 

- ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi 

otkloni uočene nedostatke u općem aktu te ukoliko vijeće ne otkloni nedostatke dužan je o tome 

bez odgode obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti 

mu odluku o obustavi općeg akta  

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti 

sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća. 

 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće 

akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća. 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:  

- održavanjem konferencija za medije,  

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,  

- objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu i na drugi raspoloživ način.  

 

2.1. Misija 

Na temelju članka 5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 

(Narodne novine, br. 141/06) „misija je glavni razlog postojanja i djelovanja korisnika 

proračuna, a sastoji se od područja djelovanja, vrijednosti i ciljeva koji se žele ostvariti“. 

Misijom se opisuje način na koji  određena organizacija namjerava pridonijeti ostvarivanju 

vizije. 

Misija Općine Zrinski Topolovac je da u zakonskim okvirima osigura uvjete za održivi razvoj 

na prostoru Općine, težeći za stalnim poboljšanjem životnih uvjeta koji izravno ili neizravno 

utječu na kvalitetu života na području Općine.  

 

2.2. Vizija 

Vizija (lat. visio - pojava, prikaz, misao) obično označava predodžbu, odnosno zamisao nekog 

budućeg stanja ili događanja i  označava sliku budućeg stanja, mentalnu sliku moguće i poželjne 

budućnosti koja je realna, vjerodostojna i privlačna. 

Vizija je sažeta zamisao o željenim i predvidljivim postignućima u razvoju Općine Zrinski 

Topolovac te definira gdje Općina želi biti u budućnosti u odnosu na trendove u razvoju u užem 

i širem okruženju. Ona je temelj za definiranje strateških ciljeva, prioriteta, i mjera. Vizija 

Općine  možda nikad neće biti u potpunosti ostvarena, ali joj se može približiti angažiranjem 

svih relevantnih dionika na ostvarivanju zacrtanih ciljeva i zajedničkom provedbom 

dogovorenih mjera i aktivnosti.  
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Općina Zrinski Topolovac je ruralno područje očuvane prirodne i kulturne baštine,  pogodno 

za poljoprivredu, posebice ekološku proizvodnju i razvoj privatnog poduzetništva što 

osigurava  kvalitetan život svih stanovnika općine. 

 

2.3. Organizacijska shema 

Sve potrebe Općine financiraju se iz proračuna, kojim su definirani svi prihodi i primici, rashodi 

i izdaci, njihova namjena i dinamika, a donosi ga Općinsko vijeće. Za izvršenje godišnjeg 

proračuna odgovoran je načelnik i Upravna tijela. Svrha je proračuna odrediti jasan, logičan, 

ciljno usmjeren i na strateškim odrednicama usmjeravan program rada, koji je polazište za 

alokaciju resursa Općine. Proračun je svojevrsni vodič za upravljanje Općinom, jer predstavlja 

tekuću razradu strateških dokumenata i njihov financijskih izraz. 

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Zrinski Topolovac, utvrđenih 

zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na 

općinu, ustrojeno je upravno tijelo odnosno „Jedinstveni upravni odjel“ Općine Zrinski 

Topolovac.  

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, upravna tijela Općine imaju ovlasti i obveze 

tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave“.  

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom Odlukom Općinskog 

vijeća. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja 

imenuje Općinski načelnik. 

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga rada, a za zakonito i 

pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku. 

Prema Statutu Općine Zrinski Topolovac Jedinstveni upravni odjel Općine u okviru svog 

djelokruga i ovlasti:  

1. priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće, nacrte akata koje  

donosi Općinski načelnik, te priprema i druge materijale za potrebe Općinskog načelnika,  

2. neposredno izvršava odluke i druge akte Općinskog vijeća i osigurava njihovo provođenje,  

3. prati stanje u područjima za koje je osnovan i o tome izvješćuje Općinskog načelnika i 

Općinsko vijeće,  

4. pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,  

5. podnosi izviješće Općinskom načelniku o svom radu, te obavlja i druge poslove za koje je 

ovlašten. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Zrinski 

Topolovac, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom. 

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela općine osigurava se izvještavanjem i napisima u 

tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja. 

 

2.4. Javne službe 

Općina Zrinski Topolovac u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti 

kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i 

drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. 

Općina Zrinski Topolovac osigurava obavljanje djelatnosti javnih službi osnivanjem trgovačkih 

društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.  
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U trgovačkim društvima u kojima je Općina Zrinski Topolovac osnivač i 100 % vlasnik udjela 

ili dionica, skupštinu trgovačkog društva čini Općinski načelnik, odnosno Općinski načelnik 

zastupa Općinu Zrinski Topolovac kao pravnu osobu koja ima udjele ili dionice. 

 

2.5. Imovina i financiranje Općine Zrinski Topolovac 

Sve nepokretne i pokretne stvari, te imovinska prava koje pripadaju Općini, čine imovinu 

Općine. 

Imovinom općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog 

Statuta pažnjom dobrog domaćina.  

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom općine, donosi pojedinačne akte glede 

upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine Zrinski Topolovac.  

Općina Zrinski Topolovac na svojim internet stranicama javno objavljuje informacije o trošenju 

proračunskih sredstava, na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive. Objava 

navedenih informacija obavlja se u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje planiranje, 

izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za 

financije. 

 

Temeljni financijski akt općine je Proračun koji se, kao i odluka o izvršenju proračuna,  donosi 

se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom za iduću proračunsku godinu 

koja odgovara kalendarskoj godini do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu 

proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.  

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.  

Podneseni prijedlog proračuna Općinski načelnik može povući i nakon glasovanja o 

amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
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3. ANALIZA STANJA 

 

Prostor Općine Zrinski Topolovac leži na bilogorskoj uzvisini koja se proteže sjevernim dijelom 

Bjelovarsko-bilogorske županije. Obuhvaća samo jednu karakterističnu geografsku cjelinu: 

pobrđe Bilogore, na mladoj geografskoj osnovi razvijen brežuljkasti kraj s poljoprivrednim i 

šumskim površinama. Prevladavaju tereni relativno malih visina, umjerenih nagiba, povoljnog 

sastava i stabilnosti, što omogućava razvoj poljoprivredne djelatnosti i turizma. 

Općina se proteže se na 30,27 km² i čini 1,12% površine Bjelovarsko-bilogorske županije i 

prema popisu iz 2011. godine na tom prostoru živi 890 stanovnika. 

3.1. Društvena infrastruktura 

Primarna zdravstvena zaštita je prvi i najčešći oblik kontakta stanovništva sa zdravstvenom 

službom koja se pruža na mjestu gdje ljudi žive, rade i gdje se školuju. Ona razumijeva 

sveobuhvatnu skrb za zdravlje, provedbi preventivnih i kurativnih mjera, zdravstveni odgoj te 

suradnju sa svim organizacijama i ustanovama koje mogu pridonijeti boljem zdravlju 

stanovništva.  

Na području Općine Zrinski Topolovac djeluje  Ambulanta Zrinski Topolovac u koju dolazi 

liječnik jednom tjedno te ordinacija dentalne medicine. 

Na području Općine Zrinski Topolovac ne postoji ustanova za predškolski odgoj već djeca s 

područja Općine koriste usluge u susjednim Općinama i Gradu Bjelovaru. Zbog sve većeg broja 

domaćinstava u kojima su oba roditelja zaposlena javlja se potreba za rješavanjem problema 

predškolskog odgoja na području Općine.  

U prostorijama Općine organizirana je Mala škola kao dio obveznog programa predškolskog 

obrazovanja koju pohađaju djeca s područja Općine.  

Uz pomoć Socijalne zadruge Pružimo ruke i  tvrtke INA otvorena je igraonica za djecu 

predškolskog uzrasta u sklopu projekta predškolskog obrazovanja djece u slabije razvijenim 

sredinama. Igraonica se nalazi u općinskim prostorijama i osigurava stručan rad sa djecom i 

uvelike olakšava svakodnevnicu roditeljima i djeci iz Zrinskog Topolovca s obzirom na 

nepostojanje vrtića. 

 

Slika 1: Igraonica za djecu 

 
Izvor: https://bjelovar.info/aktualno/nastavlja-se-igraonica-u-zrinskom 

          -topolovcu-broj-djece-iz-godine-u-godinu-sve-veci/ 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Stanovni%C5%A1tvo
https://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Covjek
https://hr.wikipedia.org/wiki/Zdravlje
https://bjelovar.info/aktualno/nastavlja-se-igraonica-u-zrinskom
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Na području Općine Zrinski Topolovac djeluju PŠ Zrinski Topolovac koju pohađa 53 učenika 

i se u sustavu OŠ Rovišće. Iako nije osnivač osnovne škole, općina djelomično financira neke 

projekte koji se provode u PŠ Zrinski Topolovac.  

U općini ne postoji srednja škola već djeca s područja Općine Zrinski Topolovac u srednju 

školu odlaze u susjedne gradove Bjelovar, Križevce ili Koprivnicu. 

 

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj 

pružanje pomoći osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima za unaprjeđenje 

kvalitete života i osnaživanja.  

Centar za socijalnu skrb Bjelovar je nadležan je za područje općine Zrinski Topolovac s 

pripadajućim naseljima. 

Na području Općine postoji određeni broj osoba koje imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih 

aktivnosti što iziskuje dodatnu skrb o navedenoj skupini stanovništva. 

Posljednjih godina različiti oblici izvaninstitucionalne skrbi dobivaju sve značajniju ulogu. 

Izvaninstitucionalno zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba ima mnoge prednosti u odnosu na 

smještaj u ustanovama, omogućujući starijim osobama duži ostanak u vlastitom domu kao i 

zadovoljenje specifičnih potreba u lokalnoj sredini. U lokalnoj zajednici se provodi projekt 

„Zaželi“ namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju koje se brinu za starije i 

nemoćne osobe u njihovim kućanstvima. 

 

                           Slika 2: Aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi“ 

 
                           Izvor: Službene stranice Općine Zrinski Topolovac 

 

Na području Općine Zrinski Topolovac aktivno djeluje 7 udruga koje su važan segment 

društvenog života i bave se  promicanjem zdravog života i sporta, očuvanja tradicije i kulture. 

 

Udruge koje djeluju jesu: 

1. Udruga Mladost Za Budućnost 

2. Konjički klub „Zrinski“ Zrinski Topolovac 

3. Lovačko društvo Jelen Zrinski Topolovac 
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4. Šahovski klub za rad s mladima „Ivan Dvoržak“ Rovišće – Zrinski Topolovac 

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zrinski Topolovac 

6. Udruga žena „Katarina Zrinski“ Zrinski Topolovac 

7. Nogometni klub „Zrinski“ 

 

Ne postoji potrebna infrastruktura za rad udruga te postoji potreba za  multifunkcionalnim 

prostorom za kvalitetnije djelovanje udruga. Na području općine postoji nogometno igralište 

koje koristi NK „Zrinski“  i multifunkcionalni sportski teren pored crkve sv. Mihovila. 

Kulturna dobra na području Općine: 

1. Arheološko nalazište Žeđin grad  -  Zrinski Topolovac 

2. Župni dvor i crkva Ranjenog Isusa  - Zrinski Topolovac 

3. Crkva sv. - Križa Križ Gornji 

4. Crkva sv. - Mihaela  

 

3.2. Gospodarstvo 

Prema indeksu razvijenosti Općina Zrinski Topolovac spada u I. skupinu jedinica lokalne 

samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno 

rangiranih jedinica lokalne samouprave.   

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Područni ured Bjelovar za 2020. godinu na području 

Općine Zrinski Topolovac bile su 32  nezaposlene osobe, 15 muškaraca i 17 žena.   

Prema podacima iz ARKOD baze na dan 31.12.2020. godine upisano je ukupno 1.562,16 ha 

zemljišta koje je podijeljeno u 2.517 parcela što upućuje na usitnjenost parcela. Najveći dio 

odnosi na oranice (982,77 ha), livade 351,81 ha, pašnjake 50,77 ha te voćnjake 17,06 ha.   

Općina Zrinski Topolovac u svom vlasništvu ima 13 ha poljoprivrednog zemljišta. Također, na 

području Općine evidentirano je  29,27 ha državnog zemljišta za koje je napravljen  program 

raspolaganja.  Na području Općine  Zrinski Topolovac ima  razvijenu je poljoprivredna 

proizvodnja, posebice proizvodnju mlijeka.  

 

        Tablica 1: Financijski rezultati poslovanja gospodarstva  

                         Općine Zrinski Topolovac 
                                                                                  Iznosi u tisućama kuna                                                                                                       

 Iznos 2020. g. Indeks 

Broj poduzetnika 4 - 

Ukupni prihodi 5.180 126,3 

Ukupni rashodi 4.876 122,7 

Prosječan broj zaposlenih 9 112,5 

Prosječna mjesečna neto plaća 

(KN) 

2.991 93,9 

          Izvor: HGK – ŽK Bjelovar 

 

Ukupni prihodi poduzetnika u općinama iznose 1,45 milijardi kuna i čine 17,8 posto ukupnih 

prihoda BBŽ-a. U strukturi ukupnih prihoda BBŽ, poduzetnici s područja Općine Zrinski 

Topolovac sudjeluju s 0,4 %.  Prosječna neto plaća iznosi 2.991 kn te je vidljiv  pad od 6,1 % 

u odnosu na 2019. godinu.  
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U mjestu Jerešin je izgrađena poučna staza i vidikovac kroz mjeru 8.5.2 „Uspostava i uređenje 

poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“  namijenjeno svim stanovnicima, ali i 

izletnicima. Vrijednost projekta iznosi 436.162,50 kn.  Na poučnoj stazi je izgrađena 

nadstrešnica, klupa i stolovi te stepenice  kojima se staza  spušta u šumu.  Omeđena je ogradom, 

a duž staze postoje mala odmorišta s klupama i koševima za otpad.  

                         Slika 3: Poučna staza 

 
                             Izvor: Službene stranice Općine Zrinski Topolovac 

 

Turistička manifestacija „Dani Zrinskih u Zrinskom Topolovcu” pokrenuta je 2008. godine s 

ciljem isticanja povijesne i kulturološke vrijednosti toga kraja, te tako obogatila  turističku 

ponudu Bjelovarsko-bilogorske županije. Sjećanje je to na obitelj Zrinski, koja je tijekom 

srednjeg vijeka, sve do kraja 17. stoljeća, značajno utjecala na politički, kulturni i društveni 

život u Hrvatskoj.  

 

3.3. Okoliš i zaštita okoliša 

Sva naselja Općine Zrinski Topolovac priključena su na elektroenergetsku mrežu, distributera 

DP "Elektra" Bjelovar. U naselju Jakopovac provedena je rekonstrukcija ulične rasvjete 

zamjenom rasvjetnih tijela koja odgovaraju standardima EU. 

Na području općine ne postoji plinska, vodovodna ni kanalizacijska mreža. Odvodnja 

oborinskih voda provodi se redovito.  

 

Na području Općine Zrinski Topolovac postoje slijedeće prometnice: 

- Županijska cesta Ž 2143 

- Županijska cesta Ž 2181 

- Županijska cesta Ž 1212 

- Županijska cesta Ž 3003 

- Županijska cesta Ž 3004 

- Lokalna cesta L-26080 

- Lokalna cesta L-26083 
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- Lokalna cesta L-26094 

Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži ucrtana su istom proglašena područja ekološke 

mreže/područja Natura 2000: 

           - Područja očuvanja značajna za ptice – POP: 

           - Bilogora i Kalničko gorje HR1000008, 

Površina područja očuvanja značajnog za ptice rasprostire se cijelom površinom Općine. 

 

U cilju očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti treba pažljivo koristiti cjelokupni prostor 

Općine Zrinski Topolovac, stoga što se cijeli nalazi u području Natura 2000, te sve zahvate u 

prostoru (a posebno one koji se mogu izvoditi izvan građevinskih područja naselja) provoditi 

poštujući mjere: 

-sanacije devastiranih dijelova, 

-očuvanja čitljive geometrije morfoloških elemenata i njihovog međuodnosa, 

-očuvanja dominantnih prostorno-reljefnih silnica (vrhunaca, naglašenih rubnih dijelova) 

-očuvanja karakterističnih vizura i vidikovaca, 

-očuvanja izbalansiranog odnosa prirodnih i antropogenih elemenata, te izbjegavanja 

uređivanja velikih monokulturnih poljoprivrednih površina, 

-očuvanja područja prekrivenih autohtonom vegetacijom, šumskih površina, rubova, živica i 

pojedinačnih stabala, 

-očuvanja vlažnih staništa i izbjegavanja pravocrtnih regulacija vodotoka, uz zadržavanje 

minimalno do prirodnog stanja, 

-sprečavanja neprikladne izgradnje na vizualno istaknutim lokacijama, 

-sprečavanja napuštanja i propadanja naselja s jedne strane, te arhitektonski i urbanistički 

neprikladne izgradnje s druge strane, 

-sprečavanja napuštanja i zarastanja u šumsku vegetaciju manjih poljoprivrednih površina 

(voćnjaka, vinograda, livada i oranica), 

-sprečavanja vođenja infrastrukturnih koridora na krajobrazu neprilagođen način. 

 

Na području Općine Zrinski Topolovac nema zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske 

županije prema Zakonu o zaštiti prirode, kao niti područja Prostornim planom BBŽ predloženih 

za vrednovanje i moguću zaštitu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode (potencijalna) i 

mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode. 

 

Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova provodit će se u 

skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku, a 

većim dijelom su sadržani i u pojedinim člancima ovih Odredbi za provođenje. Unutar 

građevinskog područja , odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine 

koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad 

ljudi, odnosno onečišćavale okoliš iznad dozvoljenih vrijednosti za naselja utvrđenih posebnim 

propisima. Za planiranje industrijskih objekata, potrebno je izabirati tehnologije koje po svom 

karakteru mogu biti korištene i smještene u određeni prostor s gledišta emisija u zrak; za 

eventualne sadržaje koji onečišćuju zrak potrebno je poduzimati zaštitne mjere ugradnjom 

uređaja za pročišćavanje zraka. U cilju zaštite okoliša treba sanirati i razna odlagališta otpadaka 

iz domaćinstva i industrije, neuređena gnojišta u seoskim gospodarstvima, groblja održavati i 
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hortikulturno urediti. Zaštita površinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba 

smanjiti pogoršanje kvalitete vode u vodotocima. To znači da se u vodotoke ne smiju ispuštati 

nepročišćene otpadne vode iz domaćinstava, a pogotovo iz radionica i industrije. Otpadne vode 

iz domaćinstva moraju se sakupljat u sabirne nepropusne jame, a nikako ispuštati nepročišćene 

u okoliš. 

 

U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac za svaku godinu usvaja godišnji 

plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine.  

Načelnica Općine imenovala je Stožer civilne zaštite, Povjerenici civilne zaštite, Postrojba 

civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac, D.V.D. Zrinski Topolovac. 

 Planirane aktivnosti stožera su: 

 kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni 

telefonski brojevi)  u planskim i operativnim dokumentima 

 aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike 

nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra 

(preventivna  operativna funkcija) 

 aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna 

funkcija u fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica) 

 održavanje redovnih sjednica Stožera 

 osposobljavanje članova Stožera 

 sudjelovanje u vježbi 

 ostale aktivnosti. 

 

 

D.V.D. Zrinski Topolovac  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Zrinski Topolovac je po stručnosti, opremljenosti, 

osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i 

spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području. 

U budućem razdoblju potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva 

sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi 

njihovo osposobljavanje.  

 

U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se 

edukacija stanovništva slijedećim aktivnostima: 

 sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz 

nositelja DUZS, 

 upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem 

javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice općine 

 izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i 

tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 
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4. POTREBE I POTENCIJALI 

 

Područje Općine Zrinski Topolovac jedno je od rijetkih u Republici Hrvatskoj koji ne bilježi 

negativan demografski trend. Zadnjih godina uočen je porast broja učenika u prvom razredu. 

Stoga je potrebno izgraditi vrtić kako bi se djeci omogućio kvalitetan i primjeren predškolski  

odgoj. Također je potrebno izgraditi dječja igrališta u cilju stvaranja boljih uvjeta za rast i razvoj 

djece i mladih. Time će se ujedno povećati atraktivnost naselja za mlade obitelji s djecom. 

Općina Zrinski   Topolovac je ruralni prostor velikih potencijala za bavljenje poljoprivrednom 

proizvodnjom, posebice proizvodnjom mlijeka i ekoloških proizvoda.  

 

Potrebna su daljnja kontinuirana ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu jer Općina 

spada u red jedinica lokalne samouprave koja ima nerazvijenu mrežu infrastrukture. Izgradnjom 

komunalne infrastrukture stvorili bi se osnovni preduvjeti za gospodarski rast i razvoj prostora. 

Potrebno je iskoristit prirodnu i kulturnu baštinu u svrhu razvoja turizma, proširiti ponudu 

prilagođenu potencijalnim turistima i ljudima koji vikendom dolaze u svoje kuće. Postoji velik 

broj starijih osoba kojima je potrebna pomoć pri obavljanu svakodnevnih poslova, te je stoga 

potrebno nastaviti projekt Zaželi i u budućnosti. Postoji problem loše obrazovne strukture 

stanovništva, veliki broj nezaposlenih osoba spada u kategoriju dugotrajno nezaposleni koji 

teško pronalaze posao u lokalnoj zajednici, a nedostatak kvalitetnog  sustava javnog prijevoza 

onemogućuje im odlazak u okolne gradove. S istim problemom se susreću i studenti i 

srednjoškolci koji pohađaju škole u obližnjim gradovima te bi stoga bilo potrebno pronaći 

rješenje kojim se premostio problem prijevoza.  

 

Na području općine ne postoji izgrađena poslovna zona i nije uočena potreba za njenim 

formiranjem jer se stanovništvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom, pretežito stočarstvom i 

ratarstvom.   

Potencijali razvoja Općine Zrinski Topolovac temelje se na očuvanom okolišu, dosadašnjem 

održivom korištenju prirodnih vrijednosti i kulturne baštine, raspoloživosti zemljišnih, šumskih 

resursa. 

Najveći potencijal za gospodarski razvoj Općine Zrinski Topolovac je poljoprivredna 

proizvodnja, posebice stočarstvo s naglaskom na proizvodnju mlijeka. Potrebno je poticati 

proizvođače na izgradnju manjih pogona za preradu kako bi proizveli proizvode veće  dodane 

vrijednosti i doprinijeli zapošljavanju teško zapošljivih osoba. Potrebno je dovršiti postupke 

vezane za raspolaganje državnim zemljištem, poticati okrupnjavanje zemljišnih posjeda te 

poticati   primjenu suvremenih tehnologija u proizvodnji i preradi. 

Potrebna su kontinuirana ulaganja u društvenu infrastrukturu kako bi se zadovoljili osnovni 

preduvjeti za rast i razvoj zajednice, te poticanje stanovništva za aktivno sudjelovanje u 

društvenom životu kroz rad  udruga i organizacija civilnog društva.  

Potrebno je održavati postojeću sportsku infrastrukturu te promicati sport kod svih dobnih 

skupina. Potrebno je osnažiti promociju i poticanje većeg uključivanja djece, mladih i starijih 

osoba u sportske aktivnosti. 

Potrebno umanjiti utjecaj vremenskih nepogoda koje mogu pričiniti značajnije štete  te razviti 

sustav zaštite kako bi se spriječila devastacija prostora usred nevremena i bujica. 
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5. PRIORITETI 

 

Temeljem utvrđenih potreba i  potencijala te definirane vizije Općina Zrinski Topolovac 

odredila je slijedeće prioritete predstojeće mandatno razdoblje 2021. do 2025. godine. 

Definirani razvojni prioriteti ostvarit će se provedbom skupa mjera za svaki od prioriteta. 

 

5.1. Jačanje lokalnog gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog turizma. 

Poseban naglasak unutar navedenog prioriteta stavljen je na razvoj poljoprivrede, posebice 

stočarstva i ratarstva kao najzastupljenijih grana te poticanje mladih poljoprivrednika da koriste 

dostupne europske fondove za financiranje ulaganja.  

Razvoj poljoprivrede trebao bi se bazirati na poticanju  proizvodnje ekoloških poljoprivrednih 

proizvoda te proizvodnji tradicijskih proizvoda. Potrebno je poticati poljoprivredne 

proizvođače na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda dodane vrijednosti. 

Prioritet će se  realizirati provedbom mjera kojima se potiče okrupnjavanje poljoprivrednog 

zemljišta i uređenje zemljišnih knjiga, modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava i 

povezivanje poljoprivrednih proizvođača uz daljnje jačanje suradnje s lokalnim LAG-ovima. 

Potrebno kontinuirano  poticajnim mjerama učiniti povoljno poduzetničko okruženje na 

ruralnom području, stvarati nove mogućnosti razvoja ruralnog turizma poticanjem razvoja 

smještajnih kapaciteta i novim turističkim proizvodima.  

 

5.2. Unaprijediti kvalitetu života u zajednici 
Provođenjem mjera unutar ovog prioriteta žele se ublažiti osnovna obilježja ruralnosti prostora, 

a to su ograničen pristup zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, nedovoljno razvijena 

infrastruktura, smanjena mogućnost zapošljavanja, nepostojanje sustava javnog prijevoza i 

drugo. Potrebno je stvarati nove mogućnosti za zapošljavanje, jačati standard i kvalitetu života 

na selu te stvoriti jednake mogućnosti za sve članove lokalne zajednice. 

Svrha navedenog prioriteta je stvaranje jednakih mogućnosti za ranjive skupine te poboljšanje 

izvaninstitucionalne skrbi. Provođenjem mjera unutar ovog prioriteta osnažit će se uloga 

organizacija civilnog društva koje su nositelji društvenog života zajednice te svojim 

djelovanjem promiču očuvanje tradicije i običaja te njegovanje zdravih životnih navika svih 

dobnih skupina stanovništva. Potrebno je potaknuti uključenost mladih žena, osoba s teškoćama 

u razvoju i osoba starije životne u rad organizacija civilnog društva.  

 

5.3. Razvoj javne komunalne, prometne i društvene infrastrukture  i  zaštita okoliša 

Infrastrukturna opremljenost područja ključni je  preduvjet za kontinuirani gospodarski i  

društveni razvoj Općine. 

Zbog neizgrađenog sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Zrinski Topolovac 

uvijek postoji potreba za ulaganjima u osnovnu infrastrukturu. 

Prioriteti vezani za prometnu, komunalnu infrastrukturu provest se izradom potrebne projektno-

tehničke dokumentacije te ulaganjima u izgradnju, modernizaciju i razvoj spomenute 

infrastrukture što će pozitivno utjecati na standard stanovništva Općine Zrinski Topolovac. 

Ulaganja u prometnu infrastrukturu kroz izgradnju pješačke staze u centru naselja doprinijet će 

sigurnosti u prometu. Dodatnim ulaganjima poboljšat će se kvaliteta cestovne mreže lokalnih 
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prometnica, posebice uređenjem poljskih puteva koje poljoprivrednici koriste pri obavljanju 

svoje gospodarske djelatnosti te  asfaltiranje prometnica u vikend naseljima. 

Kroz ulaganja u modernizaciju sustava javne rasvjete prilagođene standardima Europske unije, 

smanjit će se potrošnja električne energije i svjetlosno onečišćenje.  

Provođenjem prioriteta važno je spriječiti devastaciju okoliša i provoditi mjere očuvanja 

prirodne baštine, jednog od ključnih čimbenika identiteta Općine Zrinski Topolovac.  
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6. POPIS MJERA S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA 
 

Tijekom mandatnog razdoblja na području Općine Zrinski Topolovac provodit će se 14 mjera. 

Unutar svake pojedine mjere definirane su aktivnosti koje će se provoditi dok će se njihova 

provedba pratiti pomoću definiranih pokazatelje rezultata s utvrđenim polazišnim i ciljnim 

vrijednosti za svaki pojedini  pokazatelj. 

Sve definirane mjere i aktivnosti povezat će se s proračunskim sredstvima, te možemo reći da 

postoji usklađenosti između definiranih mjera Općine Zrinski Topolovac  i proračunskih 

sredstava koja su potrebna za realizaciju istih.  

 

Mjere iz djelokruga Općine Zrinski Topolovac su slijedeće:  

 -  Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

 -  Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

 -  Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

 -  Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

 -  Mjera 5. Briga o djeci 

 -  Mjera 6. Socijalna skrb 

 -  Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 

 -  Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

 -  Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita 

 -  Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

 -  Mjera 11. Gospodarski razvoj 

 -  Mjera 12. Lokalna uprava i administracija 

 -  Mjera 13. Demografija 

 

 

 

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

 

Svrha provedbe mjere je učinkovito korištenje prostornim resursima, poboljšanje energetske 

učinkovitosti zgrada s ciljem očuvanja prirodnih resursa te uređenje naselja prema iskazanim  

potrebama stanovništva. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna 
vrijednost  

1.1. Uređenje i opremanje 
s ciljem unaprjeđivanja 
uvjeta za život u naseljima, 

broj 
novoizgrađenih 
dječjih igrališta 

0 1 

 

Projekt: Izgradnja dječjeg igrališta 

 

Na području Općine Zrinski Topolovac uočen je porast broja djece te je stoga važno ulagati u 

infrastrukturu potrebnu za zdrav rast i razvoj djece. Realizacijom projekta povećati će se 
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kapaciteti tzv. „male“ društvene infrastrukture namijenjene djeci čime će se omogućiti fizička 

aktivnost i kvalitetno provođenje vremena djece, povećati atraktivnost naselja za mlade obitelji 

s djecom te povećati kvaliteta života na ruralnom prostoru. 

 

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

 

Svrha provedbe mjere prostorno i urbanističko planiranje,  uređenje zemljišnih knjiga te  

izmjene prostornog plana Općine Zrinski Topolovac. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna 
vrijednost  

2.1. aktivnosti vezane za 
prostorno planiranje 

pokrivenost 
područja 

samoupravne 
jedinice 

prostornim 
planom 

0 0,40 

 

 

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

 

Svrha provedbe mjere je unapređenje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda s ciljem povećanja kvalitete života i očuvanja prirodnog okoliša. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna vrijednost  

3.1.Aktivnosti vezane za 
izgradnju i održavanje 
komunalne infrastrukture   
                                                                 
3.2.  Održavanje javnih 
površina     
                                       
3.3. poboljšanje 
komunalne opremljenost 

održavane javne 
površine u m2 

2000 2000 

broj 
postavljenih 

novih 
energetski 
efikasnih 

rasvjetnih tijela 

30 30 

 

Tijekom slijedeće 2022. godine osnovat će se komunalno poduzeće i nabaviti stroj za 

održavanje javnih zelenih površina i komunalnog standarda u Općini Zrinski Topolovac“.  

 

Također, u budućem razdoblju planirana rekonstrukcija sustava javne rasvjete zamjenom 

rasvjetnih tijela prema standardima Europske unije. 
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Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

 

Svrha provedbe mjere je poboljšanje uvjeta osnovnoškolskog obrazovanja djece. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna 
vrijednost  

4.1. Dodjela stipendija za 
visoko i srednjoškolsko 
obrazovanje i sl. 

broj 
stipendista -  

studenata 
0 7 

 

 

Mjera 5. Briga o djeci 

 

Svrha provedbe mjere je dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu 

čime se stvaraju uvjeti za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna vrijednost  

5.1. Redovna djelatnost 
vrtića, 
 
 
5.2. Provedba 
predškolskog odgoja, 

ukupan broj 
upisane djece 

0 20 

broj 
novosagrađenih 

objekata 
0 1 

 

Projekt: Izgradnja vrtića 

 

Općina Zrinski Topolovac je kroz mjeru 7.4.1. prijavila izgradnju dječjeg vrtića u prostorima 

stare škole. Projektom je predviđen smještaj za 20 – toro djece i provođenje predškolskog 

odgoja i programa Male škole.  

 

Mjera 6. Socijalna skrb 

 

Svrha provedbe mjere je povećanje dostupnosti potrebne skrbi za starije i nemoćne te ulaganje 

u kvalitetu infrastrukturu namijenjenu skrbi o starijim osobama. Također, cilj provođenja mjere 

je i smanjenje rizika od siromaštva kojem su posebno izložena samačka domaćinstva, 

nezaposlene osobe i samohrani roditelji s jednim ili više uzdržavane djece. 
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Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna 
vrijednost  

6.1. Pružanje skrbi 
nemoćnima 
 
 

broj korisnika 
socijalnih 

usluga 
56 60 

 

Projekt: Izgradnja staračkog doma 

Područje Bjelovarsko-bilogorske županije zadnjih desetljeća bilježi negativne demografske 

trendove, te osim sve manjeg udjela mladog stanovništva povećava se i prosječna starost 

stanovnika Županije. Uočena je potreba za izgradnjom  smještajnih kapaciteta za starije i 

nemoćne osobe te općina ima u planu  otkupiti zemljišnu parcelu na kojoj će u budućnosti 

izgraditi  smještajne kapacitete.  

 

Projekt: Zaželi 

Na području Općine se provodi projekt „Zaželi“ kojim  je osnažen radni potencijal teže 

zapošljivih žena, te povećana razina kvalitete života i socijalne uključenosti starijih i nemoćnih 

osoba.  

 

 

 

Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 

 

Svrha provođenja mjere je očuvanje, prezentacija, promociju kulturne baštine, poticanje 

tjelesne aktivnosti građana i  osiguravanje dostupnosti kvalitetnih sportskih i kulturnih sadržaja, 

te razvoj poduzetništva na području kulture, sporta i rekreacije. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna 
vrijednost  

7.1. Aktivnosti vezane za 
razvoj kulture te tjelesne 
kulture i sporta,  
 
 

broj članova 
kulturno-

umjetničkih 
udruga 

200 250 

 

 

Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

 

Svrha provođenja mjere je očuvanje i poboljšanje bioraznolikosti, povećanje prirodnog 

kapitala, sprječavanje onečišćenja, zaštita i očuvanje  okoliša te poticanje  odvojenog 

prikupljanja i recikliranja otpada. 

 

U postupku je nabava spremnika za odvajanje komunalnog otpada koji će biti podijeljeni u 160 

domaćinstava na području Općine Zrinski Topolovac s ciljem unapređenja sustava prikupljanja 

otpada. 
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Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna 
vrijednost  

8.1. Održivo gospodarenje 
javnim, poljoprivrednim i 
šumskim prostorom     
                                                                      
8.2. Gospodarenje 
otpadom 

broj korisnika 
kojima je 

omogućeno 
odvojeno 

prikupljanje 
otpada 

160 160 

 

 

 

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita 

 

Svrha provođenja mjere je jačanje sposobnosti suzbijanja posljedica prirodnih katastrofa 

(požara, poplava i potresa) jačanjem institucionalnih kapaciteta i operativnih sposobnosti snaga 

civilne zaštite. Cilj provođenja mjere je također i uspostava dobro ustrojenih,  opremljenih i 

osposobljenih pripadnika  vatrogasnih društava s ciljem osiguranja  ujednačene vatrozaštite. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna 
vrijednost  

9.1. Aktivnosti vezane za 
pružanje vatrogasne i 
civilne zaštite 
 
 

broj 
osposobljenih 

članova 
dobrovoljnih 
vatrogasnih 

društava 

30 35 

 

 

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica 

 

Svrha provođenja mjere je ulaganje u prometnu infrastrukturu  s ciljem poboljšanja kvalitete 

života svih stanovnika. Prometna povezanost i mobilnost smanjit će depopulacijske procese. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna vrijednost  

10.1. Unaprjeđenje i 
izgradnja prometne  
infrastrukture  
 
10.2. razvoj i poboljšanje 
uvjeta za siguran promet 
 
 

km novih 
pješačkih staza 

0 1 

broj 
novoizgrađenih 

parkirališnih 
mjesta 

40 55 

 

Projekt: Izgradnja pješačke staze u naselju Zrinski Topolovac 

Ovim projektom će se pješacima, koji se sada kreću kolnikom kojim prometuju osobna vozila, 

omogućiti značajno sigurnije kretanje i povećati će sigurnost prometa. 
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Mjera 11. Gospodarski razvoj 

 

Svrha provođenja mjere je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva te poticanje razvoja 

poljoprivredne proizvodnje unaprjeđenjem prijenosa najboljih znanja, praksi, tehnologija i 

inovacija u poljoprivredi. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna vrijednost  

11.1. Aktivnosti vezane 
za poticanje razvoja 
poduzetništva i 
gospodarstva  
 
 
11.2. poticanje održivog 
razvoja turizma 

Ukupan broj 
zaposlenih 

0 10 

ukupan broj 
poljoprivrednika 

150 220 

 

 

Mjera 12. Lokalna uprava i administracija 

 

Svrha provođenja mjere je upravljanje procesima pružanja javnih usluga te redovni poslovi 

lokalne samouprave koji su usmjereni na dobrobit svih građana. 

 

Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna vrijednost  

12.1. Aktivnosti vezane 
za redovnu djelatnost 
izvršnog tijela, 
predstavničkih tijela i 
upravnih tijela 
samoupravne jedinice     
                                                                                                       
12.2. materijalni i ostali 
rashodi vezani za rad 
upravnih tijela i 
administracije  
                                                                               
12.3.  priprema projekata 
za sufinanciranje 
sredstvima ESI fondova 

broj zaposlenika 
koji su 

sudjelovali na 
stručnim 

seminarima 

0 2 

broj projekata 
JLS kojima je 

odobreno 
sufinanciranje 
sredstvima ESI 

fondova 

3 5 

 

 

Mjera 13. Demografija 

 

Svrha provođenja mjere je opće poboljšanje kvalitete života, poticanje pozitivnih demografskih 

trendova s ciljem ostanka mladih obitelji.  Zrinski Topolovac je jedna od rijetkih jedinica 

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja ne bilježi negativne demografske rezultate. Cilj 

je ovih mjera da mlade obitelji s djecom ostanu živjeti na području Općine Zrinski Topolovac.  
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Aktivnost/projekt 
Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost  

Ciljna vrijednost  

13.1. Poticanje nataliteta  
 
                                                      
13.2. Zaustavljanje 
iseljavanja mladih 

udio mladog 
stanovništva (0 - 

14 godina) na 
području 

samoupravne 
jedinice 

20 % 25 % 

ukupan broj 
rođene djece 

11 17 
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7. PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE 

 

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne 

samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o 

Strateškom planiranju. Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave ažuriraju se jednom 

godišnje ili prema potrebi, u cilju prilagođavanja promjenama u politici ili fiskalnom okruženju 

te nepredviđenim okolnostima.  

Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i 

relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS te široj javnosti 

o statusu provedbe strateškog akta. 

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležna 

je Općina Zrinski Topolovac na čelu s načelnikom kao odgovornom osobom. Općina Zrinski 

Topolovac koordinira procesom provedbe mjera usmjerenih ostvarivanju strateških ciljeva te 

ispunjenju vizije. 

  

Ciljevi praćenja i izvješćivanja su sljedeći:  

 

• sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja,  

• učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje 

javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja,  

• pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja 

prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akata 

strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera,  

• utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata strateškog 

planiranja,  

• povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i  

• osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvješćivanje 

javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava. 

Tablica 14: Ciklus praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja 

 

Tablica 2: Ciklus praćenja i izvješćivanja provedbenih programa 

 

Vrsta izvješća Ciklus 
Obveznik 

izrade izvješća 

Kome se 

podnosi: 
Rok za izvješće: 

Provedbeni 

program 
Općine Zrinski 

Topolovac za 

razdoblje 

2021. - 2025.  

Polugodišnje 

Regionalni 
koordinator; 

Lokalni 

koordinator 

Predstavničko 
tijelo; 

Koordinacijsko 

tijelo 

do 31. srpnja tekuće 

godine (za tekuću 

godinu); 
 

do 31. siječnja 

tekuće 

godine (za 

prethodnu godinu) 

Izvor: Priručnik o strateškom planiranju 

 

 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a propisani 

su Pravilnikom o SP-u. 
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Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te 

ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj 

izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne 

(regionalne) samouprave dva puta godišnje. 

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo 

popunjavanje utvrđeni su Priručnikom o strateškom planiranju. 

 

Tablica 3: Zahtjevi za praćenje provedbenog programa 

 

Vrsta akta strateškog 

planiranja 

Element strateškog 

okvira 

Praćenje provedbe 

 

 

Provedbeni programi 

JLP(R)S i JLS 

 

Mjere 

Podatak o uspješnosti provedbe u usporedbi s 

unaprijed zadanim ciljnim vrijednostima pokazatelja 

rezultata provedbe mjere 

Aktivnosti/ključne točke 

ostvarenja 

Provedba aktivnosti/postizanje ključnih točaka 

ostvarenja (po mjesecima) u provedbi mjera. 
 

Izvor: Priručnik o strateškom planiranju 
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8. POPIS TABLICA I SLIKA 
 

Slika 1: Igraonica za djecu 

Slika 2: Aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi“ 

Slika 3: Poučna staza 

Tablica 1: Financijski rezultati poslovanja gospodarstva Općine Zrinski Topolovac                      

Tablica 2: Ciklus praćenja i izvješćivanja provedbenih programa 

Tablica 3: Zahtjevi za praćenje provedbenog programa 
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