
 

Općina Zrinski Topolovac 

 

 

PRORAČUN U MALOM - 2023. 

VODIČ ZA GRAĐANE 

 



Dragi stanovnici Općine Zrinski Topolovac, 

 

       Kako bi vam približili transparentnost financiranja iz Općinskog proračuna, 

pripremili smo za vas „Proračun u malom“ za 2023. godinu. Na taj način želimo svima na 

razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva 

Općine Zrinski Topolovac. Kako bi Vam omogućili što jasniji uvid u rad naše Općine i 

učinili je što transparentnijom, molimo da nas posjetite na našoj službenoj stranici: 

www.zrtopolovac.hr.  

 

  

                                                                                                   Općinska načelnica 

                                                                                                 Jasna Mikles Horvat 

                                                                                             

 

 

 

 

 

http://www.zrtopolovac.hr/


Što je proračun ? 

        Proračun Općine Zrinski Topolovac je temeljni financijski dokument u kojem se 

utvrđuju  

programi ,aktivnosti i projekti za proračunsku odnosno kalendarsku godinu. 

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici , te rashodi i izdaci jedinice lokalne i 

područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i 

primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine (Zakon o proračunu). 

Proračun mora biti uravnotežen, dakle ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih 

sredstava iz   prethodnog razdoblja mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda. 

Proračun se može mijenjati tijekom proračunske godine Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Zrinski Topolovac, koje također donosi Općinsko vijeće. 

Ukoliko se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i/ili izdaci, a smanje prihodi 

i/ili primici zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih 

kretanja, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka. 

Od čega se proračun sastoji ? 

Proračun se sastoji od : 

1.Općeg dijela proračuna – Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja ; 

2.Posebnog dijela proračuna – plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u 

programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata ; 

3. Plan razvojnih programa – koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje , a sadrži ciljeve i 

prioritete razvoja Općine. 

Iz proračuna možemo saznati : 

             Ukupne planirane prihode i primitke Općine  

             Ukupne planirane rashode i izdatke Općine 

             Što Općine financira  ( programe , aktivnosti i projekte ) 

             Koliko proračunskih sredstava troši na funkcioniranje Općine; 

              Koliko se proračunskih sredstava ulaže u komunalnu infrastrukturu , 

             održavanje prostora, te zaštitu okoliša ; 

             Koliko se proračunskih sredstava ulaže u poljoprivredu , 

             Koliko se proračunskih sredstava odnosi na socijalnu skrb, vatrogastvo , zaštitu i 

spašavanje ,  

             Koliko se proračunskih sredstava troši na kulturu , sport , civilno društvo, zdravstvo i 

školstvo . 

 

Tko donosi proračun  ? 

 

        Prijedlog proračuna i projekcije utvrđuje načelnica kao izvršno tijelo općine te ih podnosi 

Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. 

Proračun donosi predstavničko tijelo općine, Općinsko vijeće - do kraja tekuće godine (2022.) 

za narednu ( 2023.) godinu. 



 

Gdje možete pronaći Proračun ? 

 

        Proračun Općine Zrinski Topolovac objavljuje se na službenim internetskim 

stranicama općine www.zrtopolovac.hr te u Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac. 

 

 

Koje poslove obavlja Općina? 

 

 Poslovi od lokalnog značaja kojima se ostvaruju potrebe sumještana koje obavlja Općina: 

1. Uređenje naselja i stanovanje 

2. Razvoj poljoprivrede 

3. Protupožarna zaštita 

4. Briga o djeci  

5. Odgoj i osnovno obrazovanje 

6. Kultura 

7. Socijalna skrb  

8. Sport 

9. Zaštita i unapređenje okoliša 

 

 

Odakle dolazi novac u općinski proračun   - Prihodi proračuna ? 

 

PRIHODI POSLOVANJA  

- POREZI : 

- Porez  na dohodak , porez na imovinu , te porez na robu i usluge 

- Pomoći iz proračuna i inozemstva 

- Prihodi od imovine 

- Komunalni doprinosi i naknade 

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, i pristojbi po posebnim propisima 

- Ostali prihodi 

- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  

- Prihodi od prodaje  neproizvedene i proizvedene imovine 

 

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 

- Preneseni višak ili manjak 

- Višak – neočekivano veći priliv sredstava u proračun 

- Manjak – neočekivano manji priliv sredstava u proračun 

 

Prihodi proračuna i njihova namjena – za što se koriste . . . . . 

 

 

- Komunalna naknada – za održavanje javnih površina , nerazvrstanih cesta , javne 

rasvjete i groblja  

- Komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta , javne rasvjete , odvodnju 

- Šumski doprinos – za izgradnju komunalne infrastrukture 

- Porezi , prihodi od zakupa , te ostali prihodi  - za sve vrste rashoda : vatrogastvo , 

školstvo , predškolski odgoj , sport , kulturu , socijalnu skrb , civilno društvo  

- Prihodi od prodaje imovine – za kapitalne rashode  

http://www.zrtopolovac.hr/


 

Kako to izgleda u brojkama? 

 

Općina Zrinski Topolovac u Proračunu za 2023. godinu planira sljedeće prihode i primitke: 

Prihodi od poreza                                                                                            282.040,00 eura 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                    825.535,00 eura  

Prihod od imovine                                                                                  33.315,00 eura                               

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi                                             36.640,00 eura 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija   161.755,00 

eura 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO:                                                                                             1.339.285,00 eura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi

Pomoći iz inozemstva Prihod od imovine Prihod od pristojbi Prihod od prodaje proizvoda



 

Što financiramo iz proračuna? 

 

 
Slika 1 - Mrtvačnica u Zrinskom Topolovcu 

 

 

                 
Slika 2- Projekt izgradnje prvog nogostupa u centru koji će se raditi u 2023. 

 

 

         U 2023. u planu je provođenje mnogih projekata, koji će dijelom bit sufinancirani od 

različitih ministarstava, a ostatak iznosa je Općina osigurala u svom Proračunu. Mrtvačnica 

u Zrinskom Topolovcu je kroz fazu II. stavljena u funkciju, a u narednoj fazi će se uređivati 

prilaz i okoliš oko mrtvačnice. Radi se na daljnjoj modernizaciji sokaka i nerazvrstanih cesta 

kroz projekt Modernizacije nerazvrstanih cesta-faza III.  Svoj nastavak dobiva i projekt 

„Zaželi“, kroz koji će biti zaposleno 10 žena, a pružiti će se pomoć za 60 korisnika s područja 

Općine. 



 

 
Slika 3- Projekt Zaželi 

 

      Tijekom godine izgraditi će se i dječji vrtić u centru Zrinskog Topolovca. S izgradnjom 

kreće i prvi nogostup koji će se protezati na potezu od crkve do škole.                                       

I groblje u Križu Gornjem biti će uređeno i dobiti će svoje mjesto za ispraćaj pokojnika.  

 

 

 

Općina namjerava ići u korak s korištenjem obnovljivih izvora energije, te planira ulaganje u 

solarnu elektranu. 

                                                               
                                                                                            Slika 4- Ulaganje u solarnu elektranu 

  

 

    Sufinancirati će se izgradnja vodovoda, te uređenje okoliša i ulaza u Društveni dom u  

Zrinskom Topolovcu. Iduće godine Državna geodetska uprava provoditi će katastarsku 

izmjeru u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Zrinski Topolovac. 

 

 

 

   RASHODI POSLOVANJA  

- Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu  

- Materijalni rashodi 



- Financijski rashodi 

- Subvencije – poljoprivrednicima  

- Pomoći dane unutar države  

Javni radovi 

- Naknade  građanima i kućanstvima   

Socijalni program  

- Ostali rashodi  

Tekuće i kapitalne donacije  

 

Rashodi proračuna i njihova namjena – za što se koriste . . . . . 

 

RASHODI ODREĐENI ZAKONIMA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

- Predškolski odgoj 

- Mala škola i igraonica                          

- Socijalna skrb 

- Javne potrebe u sportu i kulturi 

o Sportske udruge i druge udruge s područja Općine     

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 

 

- Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini 

- Izgradnja objekata komunalne infrastrukture  - ceste , odvodnja ,javna rasvjeta , 

nogostupi , mrtvačnice i dr. 

- Izgradnja društvene infrastrukture – domovi  

 

- Protupožarna i civilna  zaštita, HGSS 

- Vatrogasci                                    

- Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 

- Zaštita okoliša 

- Rashodi za plaće i materijalni rashodi 

 

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA 

 

- Rad udruga u društvenim djelatnostima 

o Udruga umirovljenika , Udruga žena , Udruga mladih 

- Briga o najosjetljivijim članovima društva 

- Sufinanciranje prijevoza školskoj djeci 

- Stipendiranje studenata   

- Potpore za novorođenčad 

- Sufinanciranje kupovine prve nekretnine na području Općine 

- Božićnice za umirovljenike                    

 

 

 

 

Kako to izgleda u brojkama? 

 

Općina Zrinski Topolovac u Proračunu za 2023. godinu planira sljedeće rashode i izdatke: 



Rashodi za zaposlene                                                                                      120.385,00 eura 

Rashodi za materijal i energiju                                                                       37.165,00 eura 

Rashodi za usluge                                                                                            119.740,00 eura 

Ostali rashodi poslovanja                                                                                    6.905,00 eura 

Financijski rashodi                                                                                              2.920,00 eura 

Subvencije                                                                                                            1.060,00 eura 

Naknade građanima i kućanstvima                                                                   6.640,00 eura 

Tekuće donacije                                                                                                 74.190,00 eura 

Rashodi za nabavu neproizvedene 

dugotrajne imovine                                                                                            13.270,00 eura 

 Rashodi za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine                                                                                          957.010,00 eura 

 

 

 
 

SVEUKUPNO:                                                                                             1.339.285,00 eura 

 

 

KONTAKT: 

 

Općina Zrinski Topolovac 

Zrinski Topolovac 274 

43202 Zrinski Topolovac 

043 877241 

www.zrtopolovac.hr 

 

 

 

 

 

Rashodi

Rashodi za zaposlene Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge Ostali rashodi poslovanja

Financijski rashodi Subvencije

Naknade građanima i kućanstvima Tekuće donacije

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu proizvedene imovine

http://www.zrtopolovac.hr/

