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          Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine 

Zrinski Topolovac ( „Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 2/2021), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na svojoj 

14. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Zrinski Topolovac za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

         Ovom Odlukom usvajaju se I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Zrinski Topolovac za 2022. godinu.  

Članak 2. 

        Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac, a stupa na snagu osmi dan od dana objave. 

 

 

         KLASA: 400-06/22-01/2 

         URBROJ: 2123/07-01-22-14 

         Zrinski Topolovac, 16. prosinac 2022. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

 

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                 Ivan Frankol                                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RAČUN/POZICIJA OPIS PLANIRANO IZMJENA NOVI IZNOS 

6  PRIHODI POSLOVANJA    

61  Prihodi od poreza    

611 11 Porez na dohodak 200.000,00 16.446,94 216.446,94 

 
611 

 
111 

Pomoć iz državnog proračuna razlika preže 

na dohodak 
 

1.500.000,00 
 

14.282,28 
 

1.514.282,28 

  UKUPNO SKUPINA 611 1.700.000,00 30.729,22 1.730.729,22 

       I. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 
za 2022. godinu 
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613 14 Porez na kuće za odmor 10.000,00 - 6.150,00 3.850,00 
 41 Porez na promet nekretnina 22.000,00 - 17.000,00 5.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 613 32.000,00 - 23.150,00 8.850,00 
614 53 Porez na tvrtku 5.000,00 - 5.000,00 - 

  UKUPNO SKUPINA 614 5.000,00 - 5.000,00 - 

 
63 

 Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar 

općeg proračuna 

   

633 11 Tekuće pomoći 20.000,00 - 20.000,00 - 

633 21 Kapitalna pomoć 500.000,00 - 500.000,00 

 
638 

 EU poljop.fond - OGRADA GROBLJE Gornji 

Križ 
 

150.000,00 
 
- 150.000,00 

 
- 

638  EU agencija za plaćanje u poljoprivredi 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 

 
638 

 
11 

EU soc.fond - Program zapošljavanja žena u 

Zrinskom Topolovcu - Zaželi 
 

1.000.000,00 
 
- 1.000.000,00 

 
- 

  UKUPNO SKUPINA 633 4.170.000,00 - 3.670.000,00 500.000,00 
64  Prihod od imovine    

641 32 Prihod od kamata 10.000,00 - 9.400,00 600,00 

642 25 Prihod od zakupa poslovnih objekata 100.000,00 - 45.000,00 55.000,00 

642 29 Prihod od iznajmljivanja sale opć. Dom 5.000,00 - 3.500,00 1.500,00 

642 290 Naknada za korištenje javnih površina - 149.549,82 149.549,82 

 
642 

 
99 

Naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada 30% 
 

5.000,00 
 
- 5.000,00 

 
- 

  UKUPNO SKUPINA 64 120.000,00 86.649,82 206.649,82 

 
65 

 Prihod od upravnih i administrativnih 

pristojbi 

   

651 12 Povrat sudske pristojbe i parnični troškovi 1.000,00 - 1.000,00 

651 39 Prihod od prodaje državnih biljega 500,00 - 500,00 

  UKUPNO SKUPINA 651 1.500,00 - 1.500,00 
652 21 Vodni doprinos 1.000,00 - 700,00 300,00 

652 41 Šumski doprinos 135.000,00 - 38.000,00 97.000,00 

652 693 Povrat sredstava HZZ zapošljavanje 30.000,00 - 30.000,00 - 

652 696 Naknada za groblje 30.000,00 - 8.500,00 21.500,00 

  UKUPNO SKUPINA 652 196.000,00 - 77.200,00 118.800,00 
653 11 Komunalni doprinos 10.000,00 - 9.459,74 540,26 

653 21 Komunalna naknada 100.000,00 79.940,02 179.940,02 

  UKUPNO SKUPINA 653 110.000,00 70.480,28 180.480,28 

 
66 

 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 

pruženih usluga i prihodi od donacija 
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661 51 Prihod od pruženih usluga 30.000,00 - 11.182,78 18.817,22 

  UKUPNO SKUPINA 661 30.000,00 - 11.182,78 18.817,22 
7  Prihod od prodaje nefinancijske imovine    

721 11 Stambeni objekti 5.000,00 - 1.721,42 3.278,58 

  UKUPNO SKUPINA 721 5.000,00 - 1.721,42 3.278,58 
8  Povrat pozajmice    

812 11 Povrat pozajmice DVD Zrinski Topolovac 1.307.750,00 - 1.307.750,00 - 

  UKUPNO SKUPINA 812 1.307.750,00 - 1.307.750,00 - 
  SVEUKUPNI PRIHODI 7.677.250,00 - 4.908.144,88 2.769.105,12 

RAČUN/POZICIJA OPIS PLANIRANO IZMJENA NOVI IZNOS 

3  RASHODI POSLOVANJA    

1  Izdaci za zaposlene    

311 1 Plaća za zaposlene 300.000,00 - 300.000,00 

311 11 Plaća bruto - Zaželi 600.000,00 - 600.000,00 - 

312 16 Regres i božićnica 2.000,00 - 2.000,00 

313  Doprinosi na plaće 40.000,00 6.176,08 46.176,08 

313 2 Doprinosi na plaću - Zaželi 99.000,00 - 99.000,00 - 
      

  UKUPNO SKUPINA 31 1.041.000,00 - 692.823,92 348.176,08 
321  Naknada troškova zaposlenima    

321 1 Službena putovanja 8.000,00 2.000,00 10.000,00 

321 21 Naknada za prijevoz 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

321 211 Putni troškovi - Zaželi 120.000,00 - 120.000,00 - 

321 31 Seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 20.000,00 25.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 321 153.000,00 - 93.000,00 60.000,00 
322  Rashodi za materijal i energiju    

322 11 Uredski materijal 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

322 21 Uredski materijal - Zažli 11.000,00 - 11.000,00 - 

322 31 Izdaci za električnu energiju 10.000,00 30.000,00 40.000,00 

322 311 Izdaci za el.energ.dom u Jakupovcu 1.000,00 - 1.000,00 - 

322 312 Izdaci za javnu rasvjetuenerg.+održavanje 70.000,00 100.000,00 170.000,00 

322 42 Održavanje opreme 2.000,00 23.000,00 25.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 322 109.000,00 151.000,00 260.000,00 
323  Rashodi za usluge    

323 11 Izdaci za telefon 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

323 13 Izdaci za poštarinu 9.000,00 - 9.000,00 

323 21 Tekuće održavanje građevinskih objekata 5.000,00 35.000,00 40.000,00 

323 211 Održavanje 3 groblja 20.000,00 - 20.000,00 

323 221 Održavanje vage na sajmištu 2.000,00 - 2.000,00 - 

323 291 Održavanje lokalnih cesta 90.000,00 80.000,00 170.000,00 

323 293 Održavanje lokalnih cesta - zimska služba 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

323 39 Izdaci za informiranje 30.000,00 35.000,00 65.000,00 

323 42 Odvoz smeća 7.000,00 3.000,00 10.000,00 

323 62 Veerinarske usluge (DDD) 7.000,00 8.000,00 15.000,00 

323 63 Naknada za zbrinjavanje pasa lutalica 30.000,00 5.000,00 35.000,00 

323 72 Ugovor o djelu 5.000,00 72.000,00 77.000,00 

323 73 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 30.000,00 48.000,00 78.000,00 
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323 75 Geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 59.000,00 79.000,00 

323 77 Konzultanske usluge 100.000,00 60.000,00 160.000,00 
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323 89 Održavanje računalne opreme 15.000,00 5.000,00 20.000,00 

323 99 Ostale nespomenute usluge 10.000,00 - 10.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 323 400.000,00 420.000,00 820.000,00 
329  Ostali rashodi poslovanja    

329 31 Reprezentacija 10.000,00 - 9.500,00 500,00 

329 12 Dan općine 10.000,00 - 1.000,00 9.000,00 

329 314 Spomendan 30.04. 5.000,00 6.129,00 11.129,00 

329 31 Manifestacije - 10.000,00 10.000,00 

329 52 Sudske pristojbe 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 329 26.000,00 9.629,00 35.629,00 
34  Financijski rashodi    

343 12 Usluge platnog prometa 12.000,00 - 12.000,00 

343 49 Ostali financijski izdaci 10.000,00 - 10.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 343 22.000,00 - 22.000,00 
35  Subvencije    

352 311 Subvencija poljop.(Veterin.usluge) 8.000,00 - 8.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 352 8.000,00 - 8.000,00 
37  Naknade građanima i kućanstvima    

372 21 Sufinanciranje cijene prijevoza 25.000,00 10.000,00 35.000,00 

  UKUPNO SKUPINA 37 25.000,00 10.000,00 35.000,00 
38  Tekuće donacije    

381 12 Tekuće donacije za crkve na području općine 5.000,00 1.250,00 6.250,00 

381 141 Tekuće donacije političkim strankama 7.100,00 8.058,00 15.158,00 

 
381 

 
142 

Tekuće donacije vatrogascima na području 

općine 
 

100.000,00 
 

10.000,00 
 

110.000,00 

381 144 Tekuće donacije civilna zaštita 1.000,00 - 1.000,00 

 
381 

 
145 

Tekuće donacije udrugama na području 

općine 
 

40.000,00 
 

- 
 

40.000,00 

381 15 Tekuće donacije sportskim društvima 40.000,00 - 40.000,00 

381 171 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 20.000,00 2.000,00 22.000,00 

381 177 Stipendije studentima na području Općine 10.000,00 - 10.000,00 

381  Tekuće donacije kućanstvima Zaželi 170.000,00 - 170.000,00 - 

381 18 Tekuća donacija Crveni križ 8.000,00 - 3.000,00 5.000,00 

381  Tekuća donacija udruga potrošača 1.000,00 - 1.000,00 

381  Tekuća donacija HGSS 2.000,00 - 2.000,00 

381 191 Tekuća donacija Osnovnoj školi - mala škola 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

 
381 

 
192 

Tekuća donacija Osnovnoj školi - područnim 

školama 
 

30.000,00 
 

5.000,00 
 

35.000,00 

381 193 Djed Božićnjak 5.000,00 - 5.000,00 

381 194 Dječja igraonica 7.000,00 - 7.000,00 

381 195 Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

381 196 Razvoj turizma u BBŽ 10.000,00 - 10.000,00 - 

  UKUPNO SKUPINA 381 481.100,00 - 144.692,00 336.408,00 

 
41 

 Rashodi za nabavu neproizvedene 

dugotrajne imovine 

   

411 19 Nabava zemljišta 300.000,00 - 300.000,00 - 

  UKUPNO SKUPINA 41 300.000,00 - 300.000,00 - 
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42 

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine 
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421 

 
23 

Sufinanciranje rekonstrukcije škole 

P.O.Jakopovac 
 

50.000,00 
 
- 50.000,00 

 
- 

421 291 Izdaci za uređenje građevinskog objekta 50.000,00 - 50.000,00 - 

 
421 

 
292 

Izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja u 

Zrinskom Topolovcu 
 

600.000,00 
 

19.763,01 
 

619.763,01 

 
421 

 
293 

Uređenje domova u Jakopovcu i Gornjem 

Križu 
 

10.000,00 
 
- 10.000,00 

 
- 

421  Izgradnja vrtića 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 

 
421 

 
31 

Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih 

lokalnih cesta 
 

700.000,00 
 
- 700.000,00 

 
- 

 
421 

 
41 

Projektna dokumentacija vodoopskrba i 

odvodnja 
 

5.000,00 
 
- 5.000,00 

 
- 

 
421 

 
411 

Sufinanciranje izgradnje vodovoda na 

području Općine Zrinski Topolovac 
 

973.400,00 
 
- 973.400,00 

 
- 

421 47 Javna rasvjeta 60.000,00 - 60.000,00 - 

422 12 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

422 39 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 11.000,00 16.000,00 

422 73 Posude za komunalni otpad 83.750,00 - 83.750,00 

426 37 Dokumenti prostornog uređenja građevina 55.000,00 - 55.000,00 - 

  UKUPNO SKUPINA 42 5.112.150,00 - 4.352.636,99 759.513,01 

544 31 Povrat minusa na žrn - 84.379,03 84.379,03 
  UKUPNO SKUPINA 54  84.379,03 84.379,03 
   

SVEUKUPNI IZDACI 
 

7.677.250,00 
 
- 4.908.144,88 

 
2.769.105,12 
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        Na temelju članka 14. stavka 1.  Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 

136/12 i 15/15), te  članka 30. Statuta  Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine 

Zrinski Topolovac“ 2/2021 ), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac, na 14. sjednici 

održanoj 16. prosinca 2022. godine donosi  

O D L U K U 

o izvršenju Proračuna Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu 

  

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

         Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna 

Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu (u daljem tekstu Proračun), njegovo izvršavanje, 

opseg zaduživanja i jamstava Općine Zrinski Topolovac, upravljanje javnim dugom te 

financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, 

pojedine ovlasti načelnika Općine Zrinski Topolovac, te druga pitanja  u svezi s izvršavanjem 

Proračuna.   

Članak 2. 

         Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne 

godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog 

financijskog upravljanja i transparentnosti.  

  

II. SADRŽAJ PRORAČUNA  

Članak 3. 

 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.  

Opći dio proračuna čini:  

 A. Račun prihoda i rashoda u kojem su iskazani svi prihodi od poslovanja i prihodi od 

prodaje nefinancijske imovine i svi tekući rashodi poslovanja i rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine; 

 B. Račun zaduživanja/financiranja u kojem su iskazani svi primici od financijske imovine i 

zaduživanja i svi izdaci vezani za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova; 

 C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda ili manjak prihoda). 

  

Posebni dio – čini plan rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, 

funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od 

aktivnosti i projekata, kao i izvorima financiranja.  
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 Plan razvojnih programa po godinama – čine planovi razvojnih programa za nefinancijsku 

imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije, utvrđeni dokumentima o srednjoročnim, 

odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim 

aktima, a planirani po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih 

godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.    

  

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  

Članak 4. 

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. 

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2022. 

godinu. 

Rashodi Proračuna su svi rashodi za koje je nastala obveza u 2023. godini, neovisno o 

njihovom plaćanju. 

        Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno  za potpunu i 

pravodobnu naplatu prihoda i primitaka, kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu 

s namjenama odgovorna je Općinska načelnica.  

Članak 5. 

   Prihodi i primici proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim 

propisima, neovisno o visini iznosa planiranih u proračunu.  Pogrešno ili više uplaćeni prihodi 

u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u 

proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće 

godine.   

Članak 6. 

         Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu. Rashodi i 

izdaci realiziraju se do iznosa planiranih proračunom. Po načelu univerzalnost, prihodi i 

primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, osim ako zakonskim propisima, 

odnosno Odlukom o izvršavanju proračuna nije drugačije propisano. Za financiranje 

određenih rashoda i izdataka koriste se namjenski prihodi i primici, a to su pomoći, donacije, 

prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu općine, 

naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. 

Ukoliko za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, prihodi i primici nisu dostatni, isti će 

se podmirivati na teret ostalih – nenamjenskih proračunskih prihoda. Iznimno od stavka 3. 

ovog članka, otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u 

iznosima iznad planiranih. Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj 

godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu. 

Članak 7. 

         Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka i 

rashoda i izdataka Proračuna, Općinska načelnica će predložiti Općinskom vijeću da donese 

Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja, odnosno preraspodjele sredstava. Iznimno, 
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ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, preraspodjela sredstava na 

proračunskim stavkama može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj 

stavci koja se umanjuje, uz odobrenje Općinske načelnice. Proračunska sredstva ne mogu se 

preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Općinska načelnica o 

preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna, 

odnosno u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.  

  

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM  

 

Članak 8. 

         Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama, odnosno 

korištenje proračunskih sredstava ovisi o visini i dinamici ostvarenja prihoda. Ako se prihodi i 

primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, 

prednost u podmirivanju obveza Proračuna imaju rashodi i izdaci za redovnu djelatnost 

Općine Zrinski Topolovac.  

Članak 9. 

         Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 

ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.  

Članak 10. 

         Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu 2023. godine nisu 

izvršeni do visine utvrđene Proračunom, mogu se izvršavati u sljedećoj godini na način da se 

neizvršena razlika do visine utvrđene Proračunom, prikaže kao obveza.  

Članak 11. 

        Općina Zrinski Topolovac može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza 

nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, i to najduže do 12 

mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po 

kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. 

Općina Zrinski Topolovac može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja je planirana i  

financira se iz njezina Proračuna, sukladno zakonskim propisima.  Odluku o dugoročnom 

zaduživanju Općine donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinska načelnica sklapa 

ugovor. 

Članak 12. 

         Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja ukoliko bi troškovi 

postupka naplate potraživanja bili u neisplativi s obzirom na visinu potraživanja, ili iz nekih 

drugih opravdanih razloga.  Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno 

osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, ako se time 

poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti 

cjelokupan dug.   
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Članak 13. 

         Općinska načelnica upravlja nefinancijskom imovinom brigom dobrog gospodara, 

sukladno općim aktima Općine Zrinski Topolovac. Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog 

članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. 

Članak 14. 

         Općinska načelnica odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina u 

vlasništvu Općine Zrinski Topolovac, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 

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

i otuđivanju pokretnina i nekretnina,  te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina 

planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa 

zakonskim propisima. U slučaju da vrijednost pokretnine i nekretnine iz stavka 1. ovoga 

članka prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odluku o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina donosi Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac.  

Članak 15. 

        Općina Zrinski Topolovac kao javni naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj 

nabavi, što znači da se postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova mora provoditi 

sukladno navedenom Zakonu i drugim propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga 

i ustupanja radova.  

  

V. KORISNICI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA  

Članak 16. 

Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:  

 programe, projekte i aktivnosti općinskih tijela  

 ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim programima, projektima i 

aktivnostima 

  

Članak 17. 

        Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel Općine Zrinski Topolovac obvezan je 

izvijestiti korisnike proračunskih sredstava o odobrenim sredstvima.  Korisnici proračunskih 

sredstava obvezni su izraditi godišnje izvješće o načinu trošenja proračunskih sredstava i 

dostaviti ga Općinskoj načelnici.  Ukoliko se utvrdi da su sredstva bila nenamjenski korištena 

Općinska načelnica može poduzeti mjere za naknadu tako utrošenih sredstava ili obustaviti 

daljnju isplatu sredstava. Korisnici proračunskih sredstava obvezni su izraditi godišnji 

izvještaj o poslovanju i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu. Jedinstveni upravni odjel 

Općine ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i  računovodstvenim poslovanjem 

korisnika proračunskih sredstava, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih 
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sredstava. Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao 

subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje  Općinska načelnica ako 

krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili nekom 

drugom aktu.  

 

VI. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

  

Članak 18. 

       Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskoj načelnici do 5. rujna 

tekuće godine. Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna do 15 rujna tekuće godine. Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna dostavlja se Općinskoj načelnici do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

Općinska načelnica podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinska načelnica dostavlja 

godišnji obračun Proračuna Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju  u roku od 15 

dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.  

  

Članak 19. 

         Ova će se Odluka objaviti u Službenom glasilu Općine Zrinski Topolovac, a stupa na 

snagu 1.siječnja 2023. godine.  

 

 

 

KLASA:  400-06/22-01/1                                                                                                                                                  

URBROJ: 2123/07-01-22-1 

Zrinski Topolovac, 16. prosinca 2022. 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

Predsjednik Općinskog vijeća         

                                                                                                        Ivan Frankol         
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      Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 

38/09) i i članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski 

Topolovac“ 2/21) Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 14.  sjednici održanoj 16. 

prosinca 2022. donosi  

  

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI OPĆINE 

ZRINSKI TOPOLOVAC ZA 2023. GODINU 

Članak 1. 

         Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza jedinica lokalne i regionalne 

samouprave da obavljaju poslove koji se odnose na skrb o kulturi.  Općina Zrinski Topolovac 

utvrđuje javne potrebe u kulturi i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva što je 

sukladno članku 1. Zakona o kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09).  Sufinanciranje osnovnih 

uvjeta za bavljenje kulturnim aktivnostima jedan je od primarnih ciljeva ovog Programa.  

Kulturna djelatnost temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim 

postignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama. 

Članak 2. 

      Javne potrebe u kulturi , za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Zrinski 

Topolovac, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu 

Zrinski Topolovac.  Ciljevi koji će se financirati iz Proračuna Općine Zrinski Topolovac za 

2023. godinu su: poticanje uključivanja u kulturu što većeg broja građana, osobito djece i 

mladeži, ulaganje u razvoj mladih radi stvaranja široke kvalitetne osnove za  napredak i 

očuvanje tradicije.   

Članak 3. 

     Sredstva planirana u Proračunu Općine Zrinski Topolovac osiguravaju se za sufinanciranje 

javnih potreba u kulturi  koje su od važnosti za Općinu. Sredstva se dodjeljuju temeljem 

Pravilnika o financiranju javnih potreba iz proračuna, program „Javne potrebe u kulturi“.   

  

      Javne potrebe u kulturi Općine Zrinski Topolovac za 2023. utvrđuju se prema prioritetima 

financiranja koji su prikazani u sljedećoj tablici:   

 PROGRAM 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI   

 Tekuće donacije udrugama                                                                      5309,00  eura 

  Tekuće donacije za crkve na području Općine                                       663, 60   eura 

  Manifestacije i događanja                                                                      6636,10  eura 

 

      Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi osiguravaju se u Proračunu Općine 

Zrinski Topolovac za 2023. godinu.  
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Članak 4. 

      Program javnih potreba u kulturi na području Općine Zrinski Topolovac utvrđuje  

prioritete u kulturi i sredstva za njihovo ostvarivanje, a sufinanciranjem se osiguravaju 

osnovni uvjeti za bavljenje kulturnim aktivnostima.  

Članak 5. 

     Ovaj program stupa na snagu 1. siječnja 2023. a objaviti će se u „Službenom   glasniku 

Općine Zrinski Topolovac“.   

KLASA: 400-06/22-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-22-4 

Zrinski Topolovac, 16. prosinac 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 

  

 

 

Na temelju članka 7. st. 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 

73/97., 27/01.,  59/01., 82/01. i 103/03) i članka 32. Statuta Općine Zrinski Topolovac 

(«Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac» broj 1/18),  Općinsko vijeće  Općine Zrinski 

Topolovac na svojoj 14. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donijelo je: 

 

PROGRAM FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI ZA 2023. GODINU  

 

Članak 1. 

Ovim Programom financiranja potreba socijalne skrbi za 2023. godinu ( u daljnjem 

tekstu Program) raspoređuju se sredstva za financiranje potreba socijalne skrbi za 2023. 

godinu, u ukupnom iznosu 45.390,00 eura. 

 

Članak 2. 

Osigurana sredstva u proračunu Općine Novi Zrinski Topolovac za financiranje 

potreba socijalne skrbi za 2023. godinu raspoređuju se pojedinim korisnicima, odnosno za 

pojedine namjene kako slijedi: 

 

Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića                                                         9.556,00 eura, 

Djed Božićnjak-darovi                            1.327,00 eura, 

Tekuća donacija Osnovnoj školi- Mala škola                                          1.327,00 eura, 

Tekuće donacije Osnovnoj školi- područna škola                                    3.982,00 eura, 

Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima               6.636,00 eura, 

Božićnice za umirovljenike                                                                      1.991,00 eura, 

Stipendiranje studenata                                                                             2.654,00 eura, 

Naknade za novorođenčad                                                                        2.654,00 eura, 

Dječja igraonica                                                                                        1.991,00 eura 
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Naknada za prvu nekretninu                                                                     13.272,00 eura. 

 

Članak 3. 

Osigurana i raspoređena sredstva iz točke II. ovog Programa mogu se tijekom godine 

izmjenama proračuna za 2023. godinu mijenjati ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i 

ukazanih potreba. 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2023. a objaviti će se u «Službenom glasniku 

Općine Zrinski Topolovac». 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-22-3 

Zrinski Topolovac, 16. prosinca 2022. 

 

     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 

 

 

 
 

      Temeljem članka 76. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13) i članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac («Službeni glasnik 

Općine Zrinski Topolovac», broj 02/2021 ), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac je na 

4. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donijelo 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2023. GODINU 

Članak 1. 

      Programom  javnih potreba u sportu Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za 

općinu Zrinski Topolovac.  

Članak 2. 

     Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu na području Općine 

Zrinski Topolovac u 2023. godini.  

Članak 3. 

       Javne potrebe u sportu na području Općine Zrinski Topolovac ostvariti će se: 

 - djelovanjem registriranih sportskih udruga, te pomaganjem i promicanjem sportskih 

aktivnosti, 

 - provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, 

 - sportskim takmičenjima, natjecanjima i drugim aktivnostima za promicanje sporta, 

 - nabavom nove opreme i pomaganjem sportskih udruga u njihovu radu.  

 

Članak 4. 
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       Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa planirana su u Proračunu Općine 

Zrinski Topolovac za 2023. godinu i iznose 5.3809,00 eura. Realizacija ovog Programa ovisi 

o financijskom ostvarenju prihoda Proračuna Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu. 

 

Članak 5. 

      Raspored sredstava za aktivnosti iz članka 4. ovog Programa provest će se putem javnog 

poziva, a samo u iznimnim slučajevima izravno, sukladno važećim propisima, o čemu će se sa 

korisnicima financijskih sredstava sklopiti Ugovor. 

 

Članak 6. 

Ovaj program stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine, a objavit će se u «Službenom 

glasniku Općine Zrinski Topolovac» .     

 KLASA: 400-06/22-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-22-2 

Zrinski Topolovac, 16. prosinac 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC                                                                       

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 

 

 

 

       Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18) i 

članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ 

broj 2/21 ), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac, na 14. sjednici održanoj 16. prosinca 

2022. godine, donijelo je  

  

  

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 

  

  

Članak 1. 

      Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu utvrđuje se 

namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe 

koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine 

Zrinski Topolovac visini 5% od prodajne cijene na panju. 

 

                                                                           Članak 2.  

      Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Zrinski Topolovac 

IBAN broj:  HR60 2340 0091 8566 0000 4.  

 

  

Članak 3. 
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       U Proračunu Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu planirani prihodi šumskog 

doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 17.917,60 eura.  

      Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje izgradnje i održavanja 

komunalne  infrastrukture. 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2023. i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Zrinski Topolovac“. 

 

KLASA: 400-06/22-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-22-5 

Zrinski Topolovac, 16. prosinac 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 

 

 

 

       Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 68/18 i 

110/18) i na temelju članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac  ( Službeni glasnik Općine 

Zrinski Topolovac, 2/2021) Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 14. sjednici održanoj 

dana 16. prosinca 2022. godine donijelo je: 

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU 

 

Članak 1. 

 

PROGRAM 1004 – Komunalna djelatnost 

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na 

području Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu za: 

I. Uređenje prostora ispred doma, 

II. Nerazvrstane ceste, 

III. Izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja, 

IV. Vodoopskrba i odvodnja, 

V. Izgradnja nogostupa, 

VI. Izgradnja vrtića, 

VII. Javna rasvjeta, 
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VIII. Solarna elektrana 

 

Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa vršit će se iz: 

- komunalnog doprinosa,  

- komunalna naknada,       

- šumskog doprinosa,                          

- ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine             

- proračuna jedinice lokalne samouprave 

- državnog proračuna 

- fondova Europske unije 

      

Članak 2. 

         Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na procjeni 

troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe 

vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

Članak 3. 

I. UREĐENJE PROSTORA ISPRED DOMA 

 

         Ova aktivnost obuhvaća modernizaciju i uređenje prostora ispred ulaza u salu 

Općinskog doma, kao i uređenje okoliša oko doma. 

Predviđeni troškovi uređenja iznose  66.361,00 eura. 

                      

II. NERAZVRSTANE CESTE 

 

           Ove aktivnosti obuhvaćaju nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta na području 

Općine Zrinski Topolovac , kako bi se poboljšala prometna povezanost naselja a sve u cilju 

podizanja komunalnog standarda Općine Zrinski Topolovac. 

Predviđeni troškovi za modernizaciju nerazvrstanih cesta iznose 145.575,00 eura. 

 

III. IZGRADNJA MRTVAČNICE I UREĐENJE GROBLJA 

 

         U sklopu aktivnosti izgradnje mrtvačnice i uređenja groblja u Zrinskom Topolovcu po 

izrađenoj projektnoj dokumentaciji predviđeni troškovi iznose 79.634,00 eura. 

 

IV. VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
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         Namjena i cilj je uspostava vodovodnog sustava na području Općine Zrinski Topolovac. 

Predviđena vrijednost izgradnje vodovoda na području Općine je 84.246,00 eura. 

 

V. IZGRADNJA NOGOSTUPA 

 

         Kroz ovu aktivnost započinje se s izgradnjom nogostupa u centru Općine Zrinski 

Topolovac, radi povećanja sigurnosti pješaka kao i podizanja standarda cestovnog prometa. 

Planirana sredstva za izgradnju nogostupa iznose 119.451,00 eura. 

 

VI. IZGRADNJA VRTIĆA 

 

        Ova aktivnost obuhvaća rekonstrukciju zgrade stare škole u objekt dječjeg vrtića. 

Predviđena sredstva za izgradnju vrtića iznose 398.168,00 eura. 

 

VII. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

 

        Namjena i cilj građenja i rekonstrukcije objekata javne rasvjete je da se osvijetle 

lokaliteti na području općine Zrinski Topolovac koji nemaju javnu rasvjetu ili postava štednih 

žarulja što bi dovelo do normalnog funkcioniranja Općine glede sigurnosti zaštite stanovnika i 

imovine kao i implementaciju sustava za uštedu električne energije. 

Predviđeni troškovi građenja i rekonstrukcije javne rasvjete iznose 7.963,00 eura. 

 

VIII. SOLARNA ELEKTRANA 

 

         Ovom aktivnosti predviđeno je poticanje održivog razvoja i korištenje zelenih izvora 

energije, kroz postavljanje solarnih ploča na zgradu Općinskog doma. 

Sredstva koja su predviđena za ostvarenje ove stavke iznose 13.272, 00 eura. 

 

Članak 4. 

       Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog Programa u visini od 

914.670,00 eura. 

Članak 5. 

          Vrijednost pojedinih radova iz Programa utvrđena je na temelju približnih potreba i 

količina i prosječne cijene građenja uređaja komunalne infrastrukture na području Općine. 

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta i uređaja utvrdit će se na temelju stvarnih i 

ukupnih troškova koji obuhvaćaju i ostale troškove, počevši od rješavanja imovinsko pravnih 

odnosa, projektiranja, provedbe javne nabave, nadzora, te izvođenja radova. Opseg poslova na 
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gradnji objekata i uređaja mogu se mijenjati ili pak nadopunjavati u skladu s odlukom 

Načelnice i Općinskog vijeća, a prema priljevu financijskih sredstava predviđenih kao izvor 

financiranja. 

Članak 6. 

     Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) prati ostvarivanje 

ovog Programa. Općinska načelnica Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu: općinska načelnica) 

dužna je do kraja ožujka svake godine  izvjestiti Općinsko vijeće o izvršenju ovog Programa za 

prethodnu godinu. Općinska načelnica može u slučaju potrebe vršiti  preraspodjelu sredstava unutar 

planiranog iznosa u tekućoj godini do 5 % visine planiranog iznosa, ali je o toj preraspodjeli obvezna 

izvjestiti Općinsko vijeće. Stručne poslove za općinsku načelnicu iz stavka 2. ove točke obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac. 

 

Članak 7. 

       Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac", a stupa na  

snagu 1. siječnja 2023. godine. 

KLASA: 400-06/22-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-22-6 

Zrinski Topolovac, 16. prosinca, 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 

 

 

         Na temelju članka 72., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 

novine» broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 30. Statuta Općine 

Zrinski Topolovac ( „Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ broj 2/2021 ), Općinsko 

vijeće Općine Zrinski Topolovac na 14. sjednici održanoj  16. prosinca 2022. donijelo je  

P R O G R A M 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU  

OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC U 2023. GODINI 

 

 

 

Članak 1. 

       Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zrinski Topolovac 

u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture 
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u 2023. godini na području Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu: Općina) za 

komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture prema 

sukladno 22., stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 

110/18. – Odluka Ustavnog suda RH). Program se donosi radi osiguranja trajnog i kvalitetnog 

obavljanja komunalnih djelatnosti, osiguranja održavanja komunalne infrastrukture u stanju 

funkcionalne sposobnosti, osiguranja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima održivog 

razvoja kao i osiguranja javnosti rada.  

      Program sadrži: 

 - opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po 

djelatnostima, 

 - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, 

 - izvore financiranja.  

 

Članak 2. 

      Komunalne djelatnosti koje su predviđene ovim Programom su: 

  1. održavanje čistoće javnih površina,  

  2. održavanje javnih zelenih površina,   

  3. održavanje nerazvrstanih cesta,  

  4. održavanje građevina i uređaja javne namjene,   

  5. održavanje groblja,  

  6. održavanje javne rasvjete.   

 

 

Članak 3. 

    Iz sredstava komunalne naknade i Proračuna Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu 

financirat će se održavanje komunalne infrastrukture u ukupnoj svoti 59.327,20 eura i to:  

Održavanje čistoće javnih površina 

- održavanje čistoće i odvoz smeća s javnih površina i čišćenje  snijega  (zimska služba)   

2256,30 eura. 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta 

      -     nasipavanje nerazvrstanih cesta šljunkom i kopanje graba 

26.544,60 eura. 

 

Održavanje građevina i uređaja javne namjene 

- tekući troškovi održavanja                                                                                                      

 1327,20 eura. 

 

 

 

 Održavanje groblja 

     -      održavanje spomen-obilježja na grobljima na području Općine te uređivanje putova, 

zelenih i drugih površina unutar groblja 

           2.654,50 eura. 
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 Održavanje javne rasvjete 

- popravak i zamjena rasvjetnih tijela te podmirenje troškova utroška električne energije                                                                    

26.544,60 eura. 

Članak 4. 

      Ciljevi koji se žele ostvariti Programom su: 

 - unapređenje i razvoj prometne infrastrukture,  

- povećanje kvalitete održavanja javne rasvjete, 

 - sustavno održavanje i uređivanje javnih površina, 

 - unapređenje prostora i okoliša Općine.    

 

     Mjerljivost ciljeva se provodi povećanjem modernizacije nerazvrstanih cesta i javne 

rasvjete, racionalizacijom troškova, širenjem zelenih i javnih površina koje se održavaju te 

povećanjem kvalitete života u Općini.  

Članak 5. 

     Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznosi ukupno 59.327,20 

eura, a izvori financiranja su slijedeći:  sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa, 

sredstva šumskog doprinosa, sredstva vodnog doprinosa u iznosu , sredstva prenamjene 

poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, sredstva od zakupa državnog poljoprivrednog 

zemljišta u iznosu.  

 

Članak 6. 

     Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac“, a stupa na 

snagu 1. siječnja 2023. godine. 

KLASA: 400-06/22-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-22-7 

Zrinski Topolovac, 16. prosinca, 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 
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Na temelju članka 5. st. 2., te članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 29/19 , 98/19) i članka 32. 

Statuta Općine Zrinski Topolovac (“Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac” broj 1/18), 

Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 16 . prosinca 

2022. godine, donijelo je 

 O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje  

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini 

 

Članak 1.  

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva u 2023. godini za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka te nezavisnih lista i vijećnika koji imaju članove u Općinskom 

vijeću Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).   

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Zrinski 

Topolovac imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju članove u Općinskom vijeću, a 

za što je u Proračunu Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu osigurano 942,00 eura. 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog člana Općinskog vijeća, kao pripadnika podzastupljenog spola, političkim 

strankama pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu 

Općinskog vijeća, ukoliko je zastupljenost jednog spola u predstavničkom tijelu jedinice 

samouprave niža od 40 %. 

Članak 4. 

Za svakog člana Općinskog vijeća, sukladno članku 3. stavku 1. ove Odluke, utvrđuju 

se sredstva u iznosu 133,00 eura godišnje, te za jednu članicu Općinskog vijeća 146,00 eura 

godišnje. 

Članak 5. 

 Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke, sredstva se raspoređuju političkim strankama, 

odnosno članovima izabranih s liste grupe birača kako slijedi: 
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Red. 

broj 

Politička stranka / 

član s liste grupe birača 

Broj članova 

Općinskog 

vijeća 

Od toga članice 

Općinskog 

vijeća 

UKUPNO ZA 

2023. 

GODINU 

1. Hrvatska demokratska 

zajednica  

4 0 531,00 eura 

2. Hrvatska socijalno -  

liberalna stranka 

3 1 411,00 eura 

     

U  k  u  p  n  o 942,00 eura 

 

Članak 6.  

Raspoređena sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na žiroračun  političke 

stranke, tromjesečno u jednakim iznosima. 

Članak 7. 

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

Zrinski Topolovac".  

KLASA: 402-08/22-01/03 

URBROJ: 2123/07-01-22-01 

Zrinski Topolovac, 16. prosinca, 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

                                  Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                     

                                                              Ivan Frankol 

 

 

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

82/15 ) i članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( Službeni glasnik Općine Zrinski 

Topolovac 2/2021) , Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 14. sjednici održanoj 16. 

prosinca 2021. godine usvaja 

 

ANALIZU 

o stanju sustava civilne zaštite 

na području Općine Zrinski Topolovac u 2022. godini 

 

 

Članak 1.  
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 Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih 

snaga zaštite i spašavanja, Općinsko  vijeće Općine Zrinski Topolovac  usvaja analizu stanja 

sustava civilne zaštite za 2022. godinu.  

 

Članak 2.  

 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, 

a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu 

radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i 

opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

  Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja 

i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih 

službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim 

sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. 

Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2021. 

godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih 

organiziranih sustava zaštite.  

Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od 

elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Zrinski Topolovac.  

 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su 

procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  

 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i 

službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga 

se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe. 

 

Članak 3. 

 

 Na području Općine Zrinski Topolovac mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 

• Stožer civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

• Povjerenici civilne zaštite  i njihovi zamjenici  

• Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

(Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Zrinski Topolovac KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2123/07-01-18-02 od 

19. prosinca 2018.) 

  

Stožer civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

 

 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 Za područje Općine Zrinski Topolovac umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja 

i Zapovjedništva civilne zaštite, sukladno tada važećem Zakonu o sustavu civilne zaštite, 

Načelnica Općine Zrinski Topolovac 03. studenog 2021. donijela je Odluku o osnivanju Stožera 

civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac i imenovanja načelnika, zamjenika načelnika i članova 

stožera, KLASA:810-01/21-01/03, URBROJ:2123/07-03-21-3.  
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 U Stožer civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac imenovano je 12 osoba, a za 

načelnika Stožera imenovan je Darko Smrček, član Općinskog vijeća i Predsjednik DVD-a 

Zrinski Topolovac.  

 

 Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju. 

 

 

 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 

 

 

 Načelnica Općine Zrinski Topolovac donijela je Odluku o imenovanju povjerenika i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac, KLASA: 810-

01/17-03-1, URBROJ: 2123/07-02-17-13 sa datumom 19.10.2017. Povjerenici i njihovi 

zamjenici imenovani su po naseljima sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik za 

maksimalno 300 stanovnika.  Sukladno navedenom, na području Općine Berek imenovano je 3 

povjerenika i 3 zamjenika povjerenika za 3 naselja Općine Zrinski Topolovac; Zrinski 

Topolovac, Jakopovac i Križ Gornji. 

 

 Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici: 

• sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite, 

• daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

• sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite, 

• organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

• provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 

zaštite. 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

 

     Općinska načelnica 30. kolovoza 2019. donosi „Odluku o prestanku važenja dosadašnje 

Odluke o osnivanju postrojbe CZ“, KLASA: 810-01/19-01/01,URBROJ: 2123/07-01-19-1. 

     Prestankom važenja Zakona o zaštiti i spašavanju, 2015. godine, prestali su se, kao oblik 

popune jedinica  CZ, koristiti vojni obveznici prevedeni u obveznike CZ. 

    Temeljem uvida u brojne podzakonske i regulativne propise iz ove oblasti, koji su važeći po 

osnovu Zakona o sustavu CZ, ustroj postrojbe po novim propisima Zakona o sustavu CZ         ( 

Narodne novine broj  82/15,118/18 i 31/20 )  zahtijevao bi vrlo velike resurse Općine a to bi 

posljedično smanjilo dosadašnju razinu izdvajanja za vatrogastvo-kao temeljnu snagu sustava 

CZ. 

 

Članak 4. 

 

 Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 
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1. DVD Zrinski Topolovac, 

2. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar, 

3. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Bjelovar 

 

 

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. 

     Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od 

požara u DVD-ima s područja Općine. 

     Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim 

vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo 

osposobljavanje.  

 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 

 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i 

pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u 

izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno 

stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja 

ljudskog života, zdravlja i imovine. 

 

 Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke 

županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 

Stanica broji 25 volontera, od čega 9 gorskih spašavatelja, 6 spašavatelja, 10 pripravnika i 4 

spašavatelja u pričuvi. 

 

Općina Zrinski Topolovac  sufinancira rad ove službe u skladu sa svojim mogućnostima. 

Tijekom 2022. godine na području Općine Zrinski Topolovac nije bilo angažiranja 

HGSS. 

 

 

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Bjelovar 

   

 Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar djeluje i na području Općina Kapela, Nova 

Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i  Zrinski Topolovac.  

Kao vodeća humanitarna organizacija brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im 

prema mogućnostima te organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu 

Hrvatskog Crvenog križa.  

         Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, 

akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi. Kao jedna od 

zadaća je osposobljavanje članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim 

sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje  i opremanje ekipa 

prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. 
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Skloništa 

 

 Prostornim planom Općine Zrinski Topolovac utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u 

slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem 

stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, 

podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  

 

Općina Zrinski Topolovac  u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Općina u 

svojem vlasništvu ima 5 domova  u kojima će se vršiti sklanjanje ljudi u slučaju katastrofe. 

 

ZAKLJUČAK:  

 

       Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac postojeći 

ljudski kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju 

potrebe civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac. 

        Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan 

daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz 

osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite 

i spašavanja te razvojnim programima. 

         Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne 

zaštite detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.  

 

Članak 5.  

 

Analiza utroška financijskih sredstava za 2022. godinu: 

  

 

 

red. 

broj. 

 Plan za 

2022.g 

Realizirano 

2022. g 

  

1. Civilna zaštita 1.000,00 1.000,00   

1.1. osposobljavanje stožera     

1.2. smotra i osposobljavanje 

postrojbe 

    

1.3. smotra i osposobljavanje 

povjerenika 

    

1.4. nabavka opreme     

1.5. izrada planskih dokumenata     

1.6. provedba vježbi sustava 

civilne zaštite  

    

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i 

djelovanje operativnih snaga 

civilne zaštite  

    

1.8. održavanje skloništa 

osnovne i dopunske zaštite 

    

 ukupno     

2. Vatrogastvo 100.000,00 110.000,00   

2.1. vatrogasna zajednica     
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2.2. javna vatrogasna postrojba     

2.3. nabavka opreme     

 ukupno     

3. Udruge građana     

3.1. HGSS 2.000,00 2.000,00   

3.2. HCK – gradsko društvo 8.000,00 5.000,00   

3.3. jačanje sposobnosti udruga 

za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne 

aktivnosti) 

    

 ukupno     

4. Ostale službe i pravne 

osobe 

    

4.1. veterinarske usluge 30.000,00 35.000,00   

4.3. deratizacija i dezinsekcija  7.000,00 15.000,00   

4.5.  programi zaštite okoliša     

4.6. jačanje sposobnosti pravnih 

osoba za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne 

aktivnosti) 

    

 ukupno     

 Sveukupno 148.000,00 168.000,00   

*Svi iznosi izraženi su u kunama (kn). 

 

Članak 6.  

 

 Ova analiza stupa na snagu osam dana od dana objave  u „Službenom glasniku“ Općine 

Zrinski Topolovac .  

 

KLASA:  810-01/22-01/06 

URBROJ: 2123/07-01-22-14 

U Zrinskom Topolovcu, 16. prosinca 2022. 

 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

 

             Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                            Ivan Frankol 
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Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne 

novine» broj 82/15, 118/18 i 31/20) i  članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac  („Službeni 

glasnik Općine Zrinski Topolovac“ broj 02/2021), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac 

na svojoj 14. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine, donijelo je  

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite   

Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu 

 

Članak 1.  

 

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

snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće  Općine Zrinski Topolovac usvaja godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac za 2023. godinu.  

 

Članak 2.  

 

 Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) 

određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu 

stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i 

usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Zrinski 

Topolovac  i Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac, 

donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac za 2022. 

godinu. 

 

Članak 3. 

 

 Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2023. godini:  

 

Stožer Civilne zaštite 

 

Načelnica Općine  je imenovala Stožer civilne zaštite Odlukom o osnivanju i 

imenovanju stožera civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac i imenovanju načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera  KLASA: 810-01/21-01/03 URBROJ:2123/07-03-21-03. 

 Planirane aktivnosti stožera u 2022. godini: 

 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. 
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Povjerenici civilne zaštite  

 

Za područje Općine Zrinski Topolovac načelnik  je  imenovao povjerenike civilne 

zaštite i njihove zamjenike. 

Planirane aktivnosti tijekom 2023. godine:  

 kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski 

brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

 provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

 provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

 sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

 aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene 

velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, 

odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe. 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Zrinski Topolovac 

 

      Općinska načelnica 30. kolovoza 2019. donosi „Odluku o prestanku važenja dosadašnje 

Odluke o osnivanju postrojbe CZ“, KLASA: 810-01/19-01/01,URBROJ: 2123/07-01-19-1. 

      Prestankom važenja Zakona o zaštiti i spašavanju, 2015. godine, prestali su se, kao oblik 

popune jedinica  CZ, koristiti vojni obveznici prevedeni u obveznike CZ. 

      Temeljem uvida u brojne podzakonske i regulativne propise iz ove oblasti, koji su važeći 

po osnovu Zakona o sustavu CZ, ustroj postrojbe po novim propisima Zakona o sustavu CZ         

( Narodne novine broj  82/15,118/18 i 31/20 )  zahtijevao bi vrlo velike resurse Općine a to bi 

posljedično smanjilo dosadašnju razinu izdvajanja za vatrogastvo-kao temeljnu snagu sustava 

CZ. 

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

 

Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju 

se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

 

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. 

     Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od 

požara u DVD-ima s područja Općine. 

     Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim 

vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo 

osposobljavanje.  

 

  

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 
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 Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-

bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike 

Hrvatske pa i van njenih granica. 

Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 

12 pripravnika i 12 suradnika. 

 

Planirane aktivnosti tijekom 2023. godine: 

 planirane vježbe, 

 nabavka opreme i vozila,  

 provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar, 

 ostale planirane aktivnosti 

 

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Bjelovar 

   

 Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar djeluje i na području Općina Kapela, Nova 

Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i  Zrinski Topolovac.  

Kao vodeća humanitarna organizacija brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im 

prema mogućnostima te organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu 

Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za njihovu 

samo zaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i 

ustrojavanje, obučavanje  i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih 

nesreća, epidemija i oružanih sukoba. 

 

 

Veterinarska stanica Bjelovar- ambulanta Zrinski Topolovac 

 U slučaju velike nesreće ili katastrofe djelatnici navedenih stanica provodit će zaštitu 

životinja i namirnica životinjskog podrijetla. 

 Pružanje veterinarske pomoći po pozivu načelnice općine ili načelnika Stožera civilne 

zaštite. U slučaju pojave zaraznih bolesti, dužni su o tome obavijestiti nadležne županijske 

službe koje odlučuju o obavještavanju ostalih subjekata. 

 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

Udruge građana 

 

Na području Općine Zrinski Topolovac nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila 

osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih 

udruga: Lovačko društvo „Jelen“ te Nogometni klub „Zrinski“ iz Zrinskog Topolovca. Općina 

prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja 

je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  

 

Lovačko društvo „Jelen“ 

 

Planirane aktivnosti tijekom 2023. godine: prema potrebama. 

  

Nogometni klub „Zrinski“ 

 

Planirane aktivnosti tijekom 2023. godine: prema potrebama.  
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Ostale udruge iz Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite.  

 

Članak 4.  

 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 

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

edukacija stanovništva. 

 

 Planirane aktivnosti u 2023. godini: 

 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 

 

SKLONIŠTA 

 

 Prostornim planom Općine Zrinski Topolovac utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u 

slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem 

stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih prirodnih, 

podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  

 

Općina Zrinski Topolovac  u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Općina u 

svojem vlasništvu ima 5 domova  u kojima će se vršiti sklanjanje ljudi u slučaju katastrofe. 

 

Planirane aktivnosti tijekom 2023. godine: prema potrebi. 

 

Članak 5.  

 

U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća 

financijska sredstva u proračunu: 

  

Red. 

broj. 

 Plan za 

2023. godinu 

Plan za 

2024. godinu 

Plan za 2025. 

godinu 

1. CIVILNA ZAŠTITA 133,00 133,00 133,00 

1.1. osposobljavanje stožera    

1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe    

1.3. smotra i osposobljavanje 

povjerenika 

   

1.4. nabavka opreme    

1.5. izrada planskih dokumenata    

1.6. provedba vježbi sustava civilne 

zaštite  
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1.7. aktiviranje, mobiliziranje i 

djelovanje operativnih snaga 

civilne zaštite  

   

1.8. održavanje skloništa osnovne i 

dopunske zaštite 

   

2. VATROGASTVO    

2.1. DVD Zrinski Topolovac 13.272,00 13.272,00 13.272,00 

     

2.3. nabavka opreme    

3. UDRUGE GRAĐANA    

3.1. HGSS 265,00 265,00 265,00 

3.2. HCK – gradsko društvo 1.327,00 1.327,00 1.327,00 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

   

4. OSTALE SLUŽBE I PRAVNE 

OSOBE 

   

4.1. veterinarske usluge 1.062,00 1.062,00 1.062,00 

4.3. deratizacija 3.982,00 3.982,00 3.982,00 

4.4. dezinsekcija    

4.5.  programi zaštite okoliša    

4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba 

za provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

   

 SVEUKUPNO 18.851,00 18.851,00 18.851,00 

 

 

Članak 6.  

 

 Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Zrinski Topolovac za 2023. 

godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac“.  

 

KLASA:  810-01/22-01/07 

URBROJ: 2123/07-01-22-14 

U Zrinskom Topolovcu, 16. prosinca 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

  

                              Predsjednik Općinskog vijeća  

                                                                                                Ivan Frankol 
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       Na temelju članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( „Službeni glasnik Općine 

Zrinski Topolovac“ 2/2021), a na prijedlog općinske načelnice, općinsko vijeće općine 

Zrinski Topolovac na svojoj 14. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donosi 

ODLUKU 

o isplati jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 

Članak 1. 

         Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja prava na 

novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, kao jedne od pronatalitetne politike Općine 

Zrinski Topolovac. 

Članak 2. 

Pravo na novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenče može ostvariti i koristiti roditelj: 

- za dijete rođeno nakon 01. siječnja 2023. godine, 

- roditelji i posvojitelji malodobnog djeteta s rješenjem o posvojenju koje je postalo 

pravomoćno nakon 01. siječnja 2023. godine koji su državljani Republike Hrvatske s 

prijavljenim prebivalištem na području Općine Zrinski Topolovac, 

- roditelji novorođenog djeteta mogu od Općine Zrinski Topolovac  ostvariti novčanu 

naknadu ukoliko oba roditelja imaju stalno prebivalište na području Općine Zrinski 

Topolovac od dana rođenja djeteta. 

Članak 3. 

Visina novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 265,00 eura. 

Članak 4. 

        Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu pomoći roditeljima novorođene djece u 

obitelji podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zrinski Topolovac, najkasnije 

u roku od 3 mjeseca od rođenja djeteta. 

        Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć 

roditelj/posvojitelj je dužan priložiti: 

- dokaz o prebivalištu za roditelje i dijete, 

- dokaz o rođenju djeteta, 

- podatak o broju žiro-računa 

 

Članak 5. 

 

         Jedinstveni upravni odjel u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za 

isplatu novčane pomoći sukladno ovoj odluci i o tome donosi rješenje. 

 

Članak 6. 
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           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Zrinski Topolovac, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2023. godine. 

KLASA: 551-06/22-01/1 

URBROJ: 2123/07-01-22-01 

Zrinski Topolovac, 16. prosinca 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                      Ivan Frankol 

 

 

 

 

        Na temelju članka  30.  Statuta Općine  Zrinski Topolovac ( „Službeni glasnik Općine 

Zrinski Topolovac“ 2/2021), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac  na 14. sjednici 

održanoj dana 16. prosinca 2022. donijelo je  

O D L U K U 

o mjerama poticaja  kupovine prve nekretnine na području Općine Zrinski Topolovac 

 

Članak 1. 

        Ovom odlukom uređuju se opći uvjeti, mjere i postupak za dodjelu bespovratnih 

novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: poticaj)  obiteljima (u daljnjem tekstu: korisnici 

poticaja) za kupovinu prve nekretnine kojom rješava vlastito stambeno pitanje na području 

Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu: Općina). 

Članak 2. 

      Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili 

nekretninu za stanovanje  na području Općine u 1/1 dijelu vlasništva, dodijeliti poticaj u 

iznosu od 3.318,00 eura. 

Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja. 

Poticaj po ovoj Odluci se može ostvariti samo jedanput. 

Članak 3. 

        Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 2. ove Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet 

da  korisnik poticaja ili članovi njegove uže obitelji  nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za 

odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu. 

Članovi uže obitelji u smislu ove Odluke smatraju se bračni drug i djeca. 

Članak 4. 

Korisnici poticaja iz ove Odluke imaju sljedeće obveze: 

– korisnik i svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju  prijaviti prebivalište na adresi 

nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 

godina. 

Članak 5. 
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      Poticaj po ovoj Odluci dodjeljuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Općinska 

načelnica jednom godišnje. 

Natječaj za dodjelu poticaja objavljuje se  na službenoj web stranici Općine i traje do utroška 

sredstava. 

Natječaj za dodjelu poticaja sadrži: 

– opće uvjete i kriterije za dodjelu poticaja, 

– visinu poticaja, 

– naziv dokumentacije koju treba dostaviti, 

– naziv tijela kome se prijave podnose, 

– rok za dostavu prijava, 

– rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja, 

– napomena da se nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati. 

za sudjelovanje u natječaju uz prijavu treba dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

– presliku kupoprodajnog ugovora  (ovjeren kod javnog bilježnika), 

– zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu, 

– potvrdu zemljišnoknjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na 

području Općine Zrinski Topolovac (osim sufinancirane nekretnine) 

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da korisnici poticaja nemaju stan, kuću ili kuću za 

odmor pogodnu za stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu , 

– potvrde o prebivalištu (s adresom na kupljenoj nekretnini) 

– podatke o bankovnom računu korisnika poticaja. 

Članak 6. 

       Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo za dodjelu poticaja (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) koje se sastoji od tri člana koje imenuje Općinsko vijeće, razmatra prijave  na 

natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima utvrđenim u ovoj Odluci i predlaže 

Općinskoj načelnici listu korisnika poticaja. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinska načelnica donosi odluku o dodjeli poticaja. 

Članak 7. 

      Nakon donošenja odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina zaključuju ugovor 

koji najmanje sadrži: 

– podatke o ugovornim stranama, 

– podatke o nekretnini, 

– iznos poticaja, 

– prava i obveze ugovornih strana, 

– način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza, 

– ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana. 
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Članak 8. 

     Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koje 

proizlaze iz ove Odluke. 

      U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke dužan je Općini vratiti 

dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane 

neispunjenje nekog od uvjeta. 

Članak 9. 

      Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac dužan je voditi evidenciju o 

dodijeljenim poticajima. 

Članak 10. 

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

Zrinski Topolovac“. 

KLASA: 302-02/22-01/01 

URBROJ: 2123/07-01-22-1 

Zrinski Topolovac, 16. prosinca 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                    Ivan Frankol 

 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ je besplatno službeno glasilo 

Općine Zrinski Topolovac. 

Priprema i uređuje: načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat 

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

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

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

 

http://www.zrtopolovac.hr/
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