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Akti Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac

Na temelju članka 35. i 73. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15) i članka 34. Statuta Općine Zrinski Topolovac
(“Županijski glasnik” broj 19/09, 9/10 i 4/13), Općinsko vijeće, Općine Zrinski Topolovac na 17. sjednici održanoj dana 06.
svibnja 2016. godine donijelo je
ODLUKU
O IZDAVANJU
„SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC “
Članak 1.
Predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac u svom samoupravnom djelokrugu
rada, u skladu sa Statutom Općine Zrinski Topolovac, donesene odluke i druge opće akte, prije nego što stupe na snagu,
objavljivat će u službenom glasilu Općine Zrinski Topolovac.
Članak 2.
Službeno glasilo Općine Zrinski Topolovac nosi naziv: „Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac “.
Članak 3.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njihove objave u „Službenom glasniku Općine Zrinski
Topolovac“, a iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Članak 4.
U „Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac“, osim akata Općinskog vijeća, mogu se objavljivati i
službeni akti tijela Općine Zrinski Topolovac, (odluke, zaključci, rješenja, natječaji, javni pozivi, ugovori i drugi dokumenti
prema potrebi) kako Općinskog načelnika, tako i Jedinstvenog upravnog odjela, kao i službenih radnih tijela koja oni imenuju
sukladno svojim ovlaštenjima.
Članak 5.
„Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ na svojoj naslovnici sadrži: službeni naziv glasila: „Službeni
glasnik Općine Zrinski Topolovac“, „redni broj i godinu izdavanja“ i „datum izdavanja“ koji je ujedno i datum objave akata
koje sadrži, a na poleđini naslovnice nalazi se „Sadržaj“ s nazivima objavljenih akata i početnom stranicom na kojoj se
pojedini akt nalazi.
Članak 6.
„Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ izdaje se tijekom kalendarske godine prema potrebi (ovisno o
količini sadržaja i žurnosti), umnožava se u broju primjeraka prema potrebi, te objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici
Općine Zrinski Topolovac www.zrtopolovac.hr, a za njegovo ustrojstvo, uređivanje, i objavljivanje zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Zrinski Topolovac.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac“.
Klasa : 032-05/16-01/1
Urbroj: 2123/07-01-16-1
Zrinski Topolovac, 06. svibnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Slukić
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Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine«, broj 153/13), te članka 34. Statuta
Općine Zrinski Topolovac (“Županijski glasnik“ broj 19/09, 9/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 17.
sjednici održanoj dana 06. svibnja 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o izradi
I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pokreće se izrada I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac („Županijski glasnik” broj
10/07), u daljnjem tekstu „I. id PPUOZT“.
Članak 2.
Nositelj izrade I. id PPUOZT je Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu „Nositelj izrade“).
II.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.
Postupak izrade i donošenje, te sadržaj I. id PPUOZT utvrđen je na osnovu odredbi Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“, broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardima elaborata prostornih planova („Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih
odnosnih zakona i posebnih propisa.
I. id PPUOZT izradit će se u obliku pročišćenog Plana, te sadržavati pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela
Plana.
III.
RAZLOZI ZA IZRADU
Članak 4.
Izradi I. id PPUOZT pristupa se zbog:
- usklađenja sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnih propisa
- utvrđivanje neuređenih dijelova neizgrađenog građevinskog područja,
- planiranja lokacija građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja,
- prikazivanja i akceptiranja trenutnog stanja razvrstavanja vodotoka,
- prikazivanja i akceptiranja trenutnog stanja ekološke mreže Natura 2000
- prikazivanja i akceptiranja trenutnog stanja kulturnih dobara,…
- utvrđivanja PP BBŽ načelno planiranih koridora i trasa infrastrukturnih sustava državnog i županijskog značaja
(javnih telekomunikacija, vodoopskrbe,…),
- zahtjeva Nositelja izrade i pravnih i fizičkih osoba ( sve zahvati u prostoru lokalnog značaja)
- manjih izmjena granica i namjene građevinskih područja naselja
- izmjene i dopuna mreže nerazvrstanih cesta
- izmjene planirane vodoopskrbe,
- izmjene elektroenergetske mreže,
- izmjene načina planiranja i planiranja energetskih građevina,
- izmjene načina planiranja i planiranja izgradnje građevina za uzgoj životinja
- izmjene načina planiranja i planiranja izgradnje građevina sportsko-rekreacijske namjene
- izmjena odredbi za provedbu.
IV

OBUHVAT

Članak 5.
I. id PPUOZT odnose se na cjelokupni prostor Općine Zrinski Topolovac, utvrđen člankom 10. Zakona o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13,
44/13, 45/13, 110/15), a grafički dio se mijenja lokacijama na koje imaju utjecaja razlozi/ciljevi za izradu.
V

OCJENA STANJA U OBUHVATU

Članak 6.
Prostor Općine Zrinski Topolovac se sada uređuje temeljem Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac („Županijski
glasnik” broj 10/07). Ukupnu koncepciju uređenja prostora ne treba mijenjati, ali pojedine elemente treba preispitati i
korigirati.
VI

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta izrade I. id PPUOZT sadržani su u razlozima za pokretanje.
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VII

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU

Članak 7.
Za izradu I. id PPUOZT nije potrebno pribaviti posebne, a koristit će se sve raspoložive stručne i druge podloge.
Ukoliko se tijekom postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš ista ocijeni potrebnom, izraditi će se
odgovarajuća studija.
VIII

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.
Stručna rješenja pribavit će se od jednog stručnog izrađivača, koristeći sve raspoložive stručne i druge podloge,
podatke, planske smjernice i druge dokumente.
IX

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.
I. id PPUOZT izradit će se na postojećim topografskim kartama M 1:25000 i (po potrebi) točkasto ažuriranim
vektorskim katastarskim planovima.
X
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI
Članak 10.
U postupku izrade I. id PPUOZT zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani
dokumenti od slijedećih tijela i osoba određenih posebnim propisima:
- MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Bjelovaru
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije,
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije,
Uprava vodnog gospodarstva,
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
Uprava za zaštitu prirode
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar,
- HEP-ODS D.O.O.
Elektra Bjelovar,
-HP-HRVATSKA POŠTA D.D.
Ured za upravljanje nekretninama
- HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO,
- HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.,
- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM)
- HRVATSKE ŠUME
Uprava šuma Podružnica Bjelovar,
- HRVATSKE VODE
Vodno gospodarski odjel za srednju i donju Savu
Vodno gospodarska ispostava "Ilova-Pakra",
- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.,
- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE,
- BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE d.o.o.,
- JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE,
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE.
XI

ROKOVI ZA IZRADU

Članak 11.
Rokovi za izradu I. id PPUOZT, odnosno pojedinih faza sukladno odredbama Zakona, okvirno se utvrđuju prema
slijedećem:
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1. nositelj izrade će Odluku o izradi I. id PPUOZT dostaviti svim tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke s
pozivom da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente),
2. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, o izradi I. id PPUOZT javnost obavijestiti na
mrežnoj stranici Općine i kroz informacijski sustav, a susjedne općine i gradove pisanim putem,
3. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, provesti postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja plana na okoliš,
4. nakon što mu nositelj izrade dostavi zahtjeve iz alineje 1. ovog stavka i potrebne podloge, izrađivač plana će u
roku 15 dana izradit Nacrt prijedloga I. id PPUOZT i dostaviti ga nositelju izrade,
5. nakon utvrđivanja Prijedloga I. id PPUOZT nositelj izrade će, najmanje 8 dana prije početka, objaviti javnu
raspravu o Prijedlogu I. id PPUOZT u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine i MPUiG, te dostaviti
posebnu obavijest tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke,
6. istodobno s objavom javne rasprave nositelj izrade će Prijedlog I. id PPUOZT staviti na javni uvid koji će trajati 15
dana na oglasnu ploču i mrežne stranice Općine, a tijekom kojega će nositelj izrade organizirati jedno javno
izlaganje, a pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moći će se dostaviti u roku 7 dana od završetka
javnog uvida,
7. nakon provedenih aktivnosti iz alineje 6. ovog stavka odgovorni voditelj i nositelj izrade će u roku od 15 dana
pripremiti izvješće o javnoj raspravi i dostaviti ga načelniku na prihvaćanje, te objaviti na oglasnoj ploči i
mrežnim stranicama Općine i u informacijskom sustavu prostornog uređenja,
8. nakon prihvaćanja izvješća sa javne rasprave izrađivač će u roku 8 dana izraditi Na crt konačnog prijedloga I. id
PPUOZT i dostaviti ga nositelju izrade,
9. nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga I. id PPUOZT nositelj izrade će sudionicima javne rasprave dostaviti
obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i
primjedbi, te Konačni prijedlog I. id PPUOZT i Prijedlog Odluke o donošenju I. id PPUOZT dostaviti Općinskom
vijeću na donošenje.
Uz poštivanje svih, u stavku 1. ovog članka navedenih, Zakonom propisanih postupaka, te propisanih i procijenjenih
rokova, rok za izradu i donošenje I. id PPUOZT procjenjuje se na 100 dana.
XII

ZABRANA IZDAVANJA AKATA KOJIM SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU

Članak 12.
U tijeku izrade i donošenja I. id PPUOZT nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenja na temelju Plana.
XIII

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 13.
Sredstva za izradu I. id PPUOZT osigurat će se u Proračunu Općine Zrinski Topolovac.
XIV

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac”.

KLASA: 350-02/16-01/2
URBROJ: 2123/07-03-16-4
Zrinski Topolovac, 06. svibnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Slukić
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Akti Općinskog načelnika Općine Zrinski Topolovac

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i članka 58. Statuta Općine Zrinski Topolovac
(„Županijski glasnik“ broj 19/09, 9/10 i 4/13), Načelnik Općine Zrinski Topolovac dana 14. srpnja 2016. godine donio je
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac
Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac (u daljnjem tekstu „I. id PPUOZT“).
Izrada I. id PPUOZT započela je donošenjem Odluke o izradi I. id PPUOZT(KLASA: 350-02/16-01/2, URBROJ: 2123/07-0316-4, od 6. svibnja 2016. godine).
Nositelj izrade I. id PPUOZT je Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac.
Članak 2.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. id PPUOZT prema ovoj Odluci provodi Jedinstveni
upravni odjel Općine Zrinski Topolovac.
Članak 3.
Razlozi za donošenje I. id PPUOZT utvrđeni su u Odluci o izradi I. id PPUOZT:
- usklađenje sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnih propisa
- utvrđivanje neuređenih dijelova neizgrađenog građevinskog područja,
- planiranje lokacija građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja,
- prikazivanje i akceptiranje trenutnog stanja razvrstavanja vodotoka,
- prikazivanje i akceptiranje trenutnog stanja ekološke mreže Natura 2000
- prikazivanje i akceptiranje trenutnog stanja kulturnih dobara,…
- usklađenje sa PP BBŽ
- utvrđivanje PP BBŽ načelno planiranih koridora i trasa infrastrukturnih sustava državnog i županijskog značaja
(javnih telekomunikacija, vodoopskrbe,…),
- zahtjevi Nositelja izrade i pravnih i fizičkih osoba ( sve zahvati u prostoru lokalnog značaja)
- manjih izmjena granica i namjene građevinskih područja naselja
- izmjene i dopuna mreže nerazvrstanih cesta
- izmjene planirane vodoopskrbe,
- izmjene elektroenergetske mreže,
- izmjene načina planiranja i planiranja energetskih građevina,
- izmjene načina planiranja i planiranja izgradnje građevina za uzgoj životinja
- izmjene načina planiranja i planiranja izgradnje građevina sportsko-rekreacijske namjene
- izmjena odredbi za provedbu.
Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta I. id PPUOZT sadržani su u razlozima za pokretanje izrade i donošenje I. id PPUOZT.
Članak 5.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. id PPUOZT, Jedinstveni upravni odjel Općine
Zrinski Topolovac dužan je obaviti sve radnje sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13,
78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08), Uredbe o informiranju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) i odredbama posebnih propisa iz
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područja iz kojeg se I. id PPUOZT donosi, redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu 1., a koji je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 6.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. id PPUOZT, prema ovoj Odluci, sudjelovat će
tijela koja su navedena u Prilogu 2., a koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će sa na službenoj internetskoj stranici /Službenom glasniku
Općine Zrinski Topolovac.

KLASA: 350-07/16-01/1
URBROJ:2123/07-03-16-1
Zrinski Topolovac, 14. srpnja 2016. godine
NAČELNIK
OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVC
Slavko Došen
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„Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ jest besplatno službeno glasilo Općine Zrinski Topolovac.
Izlazi prema potrebi
Objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Zrinski Topolovac www.zrtopolovac.
Priprema i uređuje: načelnik Općine Zrinski Topolovac Slavko Došen
Tisak: Općina Zrinski Topolovac, Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac
Zrinski Topolovac 274, 43202 Zrinski Topolovac, telefon: 043 / 877-241, e-mail: opcina.zrinski.topolovac@bj.t-com.hr .
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