
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDBENI PROGRAM  

OPĆINE ROVIŠĆE 

ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinac, 2021. 



SADRŽAJ 

 

PREDGOVOR 

1. Uvod   1 

 

2. Djelokrug  3 

2.1. Mandatno razdoblje 4 

2.2. Misija Općine Rovišće 4 

2.3. Vizija Općine Rovišće 4 

2.4. Organizacijska shema 5 

 

3. Analiza stanja  6 

3.1. Društvo  6 

3.1.1. Stanovništvo  6 

3.1.2. Obrazovanje  8 

3.1.3. Kultura                   10 

3.1.4. Zdravstvena i  

socijalna zaštita  11 

3.1.5. Civilni sektor                                                                                                                      

3.1.6. Sport 

3.1.7. Infrastruktura 

3.1.8. Gospodarenje otpadom 14 

3.2. Gospodarstvo  16 

3.2.1. Turizam  17 

3.3. Okoliš 17 

3.3.1. Geografsko-klimatske karakteristike 17 

   

4. Opis razvojnih potreba i potencijala 19 

5. Prioriteti djelovanja 21 

6. Plan provedbe mjera 23 

7. Opis okvira za praćenje i izvještavanje 30 

8. Literatura 31 

   

 

 

 

 

 

 

 



PREDGOVOR 

 

Poštovani, 

Provedbeni program Općine Rovišće izrađen je u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) i Uredbe o 

smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 89/18).  

Izradom Provedbenog programa Općine Rovišće osigurati će se primjena načela odgovornosti 

i načela održivosti kako bi se pravovremeno planirali strateški projekti koje planiramo 

ostvariti tijekom mandatnog razdoblja 2021.-2025. godine. 

Naš cilj je realizacija planiranih projekata i programa; mnogo značajnih projekata je završeno 

u prethodnom razdoblju, mnogi projekti su u fazi provedbe te mogu reći da smo podigli 

stupanj razvijenosti Općine na višu razinu a provedbom ovog programa kao i svih strateških 

projekata koji su u planu još više ćemo podići kvalitetu života stanovnika na području Općine 

Rovišće.  

Provedbeni program Općine Rovišće za razdoblje 2021.-2025. godine usklađen je sa 

Nacionalnom razvojnom strategijom 2030. te sukladno tome Općina će svoje djelovanje 

usmjeriti na provedbu mjera u okviru tri prioriteta koji su predviđeni kao strateški ciljevi: 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog razvoja  

Cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala 

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života 

Također, važno je naglasiti da nova financijska perspektiva 2021.-2027. godine omogućuje 

veće financiranje u odnosu na prethodno razdoblje što će nam omogućiti brojne mogućnosti u 

naredne četiri godine.  
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1. UVOD 

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji 

će osigurati provedbu ciljeva akata strateškog planiranja te je u skladu sa proračunom jedinice 

lokalne samouprave. Donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne 

samouprave i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati 

sukladno smjernicama iz Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske.   

Obveza izrade provedbenih programa za jedinice lokalne samouprave temelji se na 

odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske (Narodne novine br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (Narodne novine br. 89/18). 

Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Rovišće za razdoblje 2015.-2020. 

godine donesena je 5. svibnja 2015. godine (Klasa: 021-05/15-02/4, Urbroj: 2103/06-01-15-

1), Odluka o produljenju Strateškog razvojnog programa Općine Rovišće 2015.-2020. godine 

donesena je 28. rujna 2021. godine te je njeno važenje produljeno do 31.12.2021. (Klasa: 021-

05/21-02/12, Urbroj: 2103/06-01-21-1). 

Provedbeni program Općine Rovišće usklađen je sa Nacionalnom razvojnom strategijom 

2030. kao hijerarhijski nadređenim strateškim aktom te se na navedeni dokument nadovezuju 

strateški smjerovi razvoja Općine. 

Nacionalna razvojna strategija 2030. (u daljnjem tekstu NRS 2030) krovni je i sveobuhvatni 

akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva te se 

temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske.  

Gospodarski i društveni razvoj predviđen je unutar 4 razvojna smjera i 13 strateških ciljeva: 

 RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo 

          SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

          SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

          SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje Državnom 

imovinom 

          SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge 

Hrvatske 

 RS 2. Jačanje otpornosti na krize 

          SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

          SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

          SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj 
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 RS 3. Zelena i digitalna tranzicija 

          SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

                      SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 

                      SC 10. Održiva mobilnost 

                      SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

 RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 

          SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 

          SC 13. Jačanje regionalni konkurentnosti 

Proces izrade Provedbenog programa Općine Rovišće obuhvaća sljedeće korake: 

- djelokrug Općine, mandatno razdoblje, viziju i misiju te organizacijsku shemu 

- analiza stanja koja obuhvaća podatke o društvu, gospodarstvu i okolišu 

- opis razvojnih potreba i potencijala 

- popis prioriteta jedinice lokalne samouprave i obrazloženje za odabir 

- plan provedbe mjera koji obuhvaća ključne aktivnosti sa rokovima, pokazatelje 

rezultata sa početnim i ciljanim vrijednostima za pojedinu godinu, financijski okvir za 

provedbu mjera, aktivnosti i projekata 

- okvir za praćenje i izvještavanje 

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Rovišće za mandatno 

razdoblje 2021.-2025. godine donesena je 10. rujna 2021. godine (Klasa: 022-05/21-01/8, 

Urbroj: 2103/06-03-21-1) 

U izradi provedbenog programa sudjelovali su djelatnici Općine Rovišće te kao stručna 

pomoć i koordinacija tijekom postupka izrade Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-

bilogorske županije. 

Kao prilog ovom dokumentu priložen je: 

 prilog 1. Terminski plan provedbe mjera 
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2. DJELOKRUG 

 

Općina Rovišće je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Općina Rovišće obuhvaća 

područje naselja: Domankuš, Gornje Rovišće, Kakinac, Kovačevac, Kraljevac, Lipovčani, 

Podgorci, Predavac, Prekobrdo, Rovišće, Tuk i Žabjak. Sjedište Općine je u Rovišću, Trg 

hrvatskih branitelja 2.  

 

Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju prava i potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima. 

 

Općina obavlja poslove u sljedećim područjima: 

- uređenje naselja i stanovanje,  

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo, 

- briga o djeci, 

- socijalna skrb, 

- primarna zdravstvena zaštita, 

- odgoj i osnovno obrazovanje, 

- kultura, tjelesna kultura i šport, 

- zaštita potrošača, 

- zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarna i civilna zaštita, 

- promet na svom području, 

- ostali poslovi sukladno posebnim zakonima. 

 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje 

odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine 

Rovišće.  

Tijela Općine su općinsko vijeće i općinski načelnik. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo 

stanovnika Općine Rovišće i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti 

donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom 

Općine Rovišće.  

Radna tijela Općinskog vijeća su: Mandatno povjerenstvo, Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja, Odbor za Statut i Poslovnik.  
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2.1. Mandatno razdoblje 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini. Mandat općinskog 

načelnika traje četiri godine.  

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik: 

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 

3. utvrđuje prijedlog proračuna i naredbodavac je za izvršavanje proračuna, 

4. upravlja prihodima i rashodima Općine, 

5. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,  

6. obavlja i druge poslove koji su predviđeni Statutom Općine i drugim propisima. 

  

2.2. Misija Općine Rovišće 

Misija je izjava što obilježava, opisuje, obilježava način poslovanja i samu svrhu postojanja. 

Ona se kroz vrijeme prilagođava i mijenja jer se mijenjaju i ciljevi u poslovanju.  

Misija Općine Rovišće je sljedeća: 

„Očuvanje izvornih vrijednosti područja Općine, kvalitetno upravljanje javnim, komunalnim, 

gospodarskim i prostornim planiranjem kako bi se omogućili uvjeti za razvoj 

poljoprivrednog, gospodarskog i turističkog sektora te kulturnih i sportsko-rekreativnih 

sadržaja kojima se obogaćuje život stanovnika Općine.“ 

 

 

2.3. Vizija Općine Rovišće 

Prema Zakonu o strateškom planiranju definicija vizije glasi: „vizija razvoja je inspirativno 

viđenje,, odnosno deklaracija koja definira ono što se želi postići u dugoročnom razdoblju te 

služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.“ Preporuča se da vizija bude 

kratkog i jednostavnog izričaja, ambiciozna i uvjerljiva.  

Vizija Općina Rovišće je sljedeća: 

„Sredina ugodnog i kvalitetnog života koja temelji svoj razvoj na malom poduzetništvu, 

obrtništvu, poljoprivredi i ruralnom turizmu.“ 
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2.4. Organizacijska shema Općine Rovišće 

Grafikon 1. Organizacijska shema Općine Rovišće 

 

 

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela u okviru svojeg djelokruga obavlja sljedeće 

poslove: 

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

izvješća, analize i druge materijale iz svojeg djelokruga, 

2. neposredno izvršava odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i općinskog načelnika i 

osigurava njihovo provođenje, 

3. prati stanje na području gospodarstva, školstva, predškolskog odgoja, zdravstva, 

vatrogastva i drugih javnih djelatnosti, 

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

5. podnosi izvješća Općinskom vijeću o svojem radu, 

6. neposredno izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug 

Općine, 

7. obavlja i druge poslove za koje je ovlašten. 

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije 

Obavlja poslove što se odnose na knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu, obračun plaća, te ob-

račune materijalno-financijskog poslovanja Općine, priprema proračune i završne račune, 

obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika. 

Referentica za knjigovodstvo i blagajnu 

Obavlja poslove koji se odnose na knjigovodstvo, blagajnu i obračun plaća te obavlja i druge 

poslove po nalogu načelnika i pročelnika.  

 

Načelnik 

Viša stručna 
suradnica za 

računovodstvo i 
financije 

Referentica za 
knjigovodstvo i 

blagajnu 

Komunalni redar 

Pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela 
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Komunalni redar 

Nadzire provođenje odluka i akata iz područja komunalnog gospodarstva, nadzire rad poslov-

nih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti, naplaćuje mandatne globe i predlaže pok-

retanje prekršajnog postupka, predlaže odluke i mjere radi unapređenja života stanovnika 

Općine, obavlja poslove sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i druge poslove 

po nalogu načelnika i pročelnika. 

 

3. ANALIZA STANJA 

3.1. Društvo 

Općina Rovišće smještena je u središnjoj Hrvatskoj, na rubnom, sjeverozapadnom dijelu 

Bjelovarsko-bilogorske županije te je dio općinske granice ujedno i županijska granica prema 

Zagrebačkoj i Koprivničko-križevačkoj županiji a unutar Bjelovarsko-bilogorske županije 

graniči s tri jedinice lokalne samouprave: gradom Bjelovarom i Općinama Kapela i Zrinski 

Topolovac. Prema dostupnim podacima površina Općine iznosi 78,7 km2.  

Slika 1. Općina Rovišće 

 

Izvor: Općina Rovišće 

3.1.1. Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Općine Rovišće živi 4.822 

stanovnika u 1389 kućanstava. U  naseljima Predavca i Rovišća živi više od 50% stanovništva 

cijele Općine. Najmanji broj stanovnika imaju naselja Lipovčani, Kakinac, i Gornje Rovišće.  
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Tablica 1. Stanovništvo Općine Rovišće prema spolu po naseljima, popis 2011. 

Naselje Broj stanovnika 2011. 

godine 

Muškarci Žene 

Domankuš 258 122 136 

Gornje Rovišće 95 48 47 

Kakinac 78 38 40 

Kovačevac 176 84 92 

Kraljevac 402 207 195 

Lipovčani 69 34 35 

Podgorci 444 224 220 

Predavac 1254 624 630 

Prekobrdo 113 59 54 

Rovišće 1196 556 640 

Tuk 354 175 179 

Žabjak 382 186 197 

Ukupno 4822 2357 2465 

Izvor: Državni zavod za statistiku 

Broj stanovnika na području Općine Rovišće bilježio je kontinuirani rast sve do polovice 20. 

stoljeća nakon čega slijedi stagnacija i pad broja stanovnika. Pad broja stanovnika može se 

pripisati migraciji mlađeg stanovništva u veće urbane sredine što za posljedicu ima i sve veću 

prosječnu dob populacije. 

 

Tablica 2. Kretanje broja stanovnika u Općini Rovišće u razdoblju 2011.-2016. godine 

Općina 

Rovišće 

2011. 2014. 2016. 2016./2011. -broj 

4822 4596 4494 -328 

Izvor: Državni zavod za statistiku, procjena broja stanovnika za 2014. i 2016.  

 

Tablica 3. Prirodno kretanje stanovništva u Općini Rovišće u razdoblju 2014.-2016. godine 

Općina 

Rovišće 

 

2014. 

 

2016. 

rođeni umrli prirast rođeni umrli prirast 

54 61 -7 55 50 +5 

Izvor: Državni zavod za statistiku, prirodno kretanje stanovništva 2014. i 2016. godine (Godišnja izvješća 

prirodnog kretanja stanovništva) 

Iz prikazanih tablica vidljivi su podaci o kretanju broja stanovnika te prirodnog kretanja 

stanovništva na području Općine Rovišće.  
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Tablica 4. Prosječan broj nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja u HZZ PU Bjelovar u 

2020. godini 

Općina Rovišće Ukupno 

Bez škole i nezavršena osnovna škola 29 

Osnovna škola 48 

SŠ za zanimanja do 3 g. i škola za KV i VKV radnike 60 

SŠ u trajanju 4 i više godina te gimnazija 35 

Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 9 

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 5 

UKUPNO 186 
Izvor: Godišnjak 2020., Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar 

Iz prikazane tablice vidljiv je podatak da je najviše nezaposlenih u 2020. godini bilo u 

zanimanjima srednje škole do 3. godine te škola za KV i VKV radnike. 

3.1.2. Obrazovanje 

Dječji vrtić Palčica 

Dječji vrtić Palčica u Rovišću osnovan je 2009. godine za trajno obavljanje djelatnosti odgoja 

i obrazovanja djece predškolske dobi. Osnivač i ravnatelj ustanove je privatna osoba, a 

vlasnik objekta je Općina Rovišće. U vrtiću se provodi redovni desetsatni program i program 

predškole za djecu u godini prije polaska u školu koja nisu obuhvaćena redovnim programom. 

Na području Općine ima sve veći broj roditelja koji žele svoje dijete uključiti u redoviti 

program vrtića te unazad tri godine postoji lista čekanja stoga je Općina Rovišće aplicirala na 

natječaj za sredstva namijenjena rekonstrukciji i dogradnji. Time se početkom 2020. godine 

povećao kapacitet vrtića i značajno se poboljšao standard kao i kvaliteta uvjeta rada za 

zaposlene.  

Na početku pedagoške godine 2019./2020.godine bilo je upisano 32 djece u redovan program 

i 38 djece u dvije skupine predškole. Od veljače 2020. vrtić je proširen na četiri skupine i bilo 

je upisano 76 djece u redovan program i 38 djece u program predškole. Prije proširenja na listi 

čekanja je bilo 55 djece.  

Smještajni kapacitet je 78 djece, što odgovara Državnom pedagoškom standardu. Lista 

čekanja postoji samo za jaslice (1-3 godine). Vrtić je opremljen osnovnom opremom, uz 

napomenu da je potrebno dodatno opremanje kako bi dječje igralište zadovoljavalo potrebe 

djece. Većina nabavljene opreme i didaktike je nova i nabavljena od renomiranih proizvođača 

namještaja i didaktike za vrtiće.  

Osnovna škola Rovišće 

Osnovna škola Rovišće nalazi se u općinskom središtu. U njezinom sastavu nalazi se 5 

područnih odjela: Kraljevac, Zrinski Topolovac, Predavac, Prgomelje i Podgorci. 

Školsko područje prelazi okvire općine Rovišće, tako da PO Prgomelje pripada gradu 

Bjelovaru, a PO Zrinski Topolovac pripada općini Zrinski Topolovac. U područnim školama 

nastava se izvodi do četvrtog razreda.  



9 
 

Školu pohađaju djeca iz 26 okolnih naselja. Budući da su ta naselja raspršena, učenici se 

prevoze autobusima. Sportska dvorana se nalazi pokraj škole i adekvatna je za izvođenje 

zdravstvenog i tjelesnog odgoja. 

Osnovna škola Rovišće sudjeluje u raznim projektima.  Za rad u prošlogodišnjim (2020. 

godina) eTwinning projektima dobila je Europsku oznaku kvalitete za 5 projekata:  

 Autorski projekt Živimo zdravo,  

 Dan jabuka 2020., 

 100. dan škole, 

 Uz čitanje riječi rastu i 

 Živimo zeleno. 

Učenička zadruga „Sa srcem“ Osnovne škole Rovišće svake godine predstavlja školu i rad 

učeničke zadruge na smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske. 

Iznimno veliki uspjeh postižu članice šahovskog kluba Osnovne škole Rovišće, odnosno ŠŠD 

Mrav koje su na državnom prvenstvu osnovnih škola održanom u prosincu 2021. godine 

osvojile naslov prvakinja Hrvatske. U posljednjih 20 godina koliko ŠŠD Mrav sudjeluje na 

državnim natjecanjima osvojeno je  tri srebra i bronce tako da je ovo povijesno zlato za 

Osnovnu školu Rovišće i članice ŠŠD Mrav.  

Nadalje, Osnovna škola Rovišće ima osnovanu Radijsku družinu  koja od osnutka niže 

uspjehe. Prva radijska emisija „Roboti oko nas“ predložena je za Državnu smotru Lidrano 

2019., a u emisiji su sudjelovali rovišćanski učitelji, učenici, stanovnici Općine i vrtićanci.  

U rujnu 2020., radijska emisija naziva „Domovina moja u tisuću boja“ predstavljena je na 

Državnoj smotri Lidrano 2020. gdje je pred stručnim povjerenstvom pohvaljena i prepoznata 

kao jedna ozbiljna radijska emisija te je u studenom 2020. godine u cijelosti emitirana na 

Prvom programu Hrvatskog radija. Ova je radijska emisija objavljena i na Carnetovoj 

Meduzi, platformi za distribuciju višemedijskih sadržaja namijenjenih obrazovnim i 

akademskim ustanovama. U sklopu OŠ Rovišće djeluje i Edukacijska grupa u sklopu koje 

učenici svake godine ostvaruju izvrsne rezultate. Osim navedenog učenici sudjeluju i u 

drugim raznim aktivnostima kao što su: Generacija NOW - državni projekt Internet of Things 

na Arduino platformi i Europski tjedan programiranja (Code Week). 

Tablica 5. Podaci o broju učenika, razrednim odjelima te učionicama u školskoj godini 

2021./2022.  

Broj učenika ukupno 539 

Broj učenika u razrednoj nastavi 267 

Broj učenika u predmetnoj nastavi 272 

Broj učenika putnika 232 

Ukupan broj razrednih odjela 39 

Broj razrednih odjela u matičnoj školi 20 
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Broj razrednih odjela u područnim 

školama 

19 

Broj razrednih odjela RN-a 24 

Broj razrednih odjela PN-a: 15 

Broj specijaliziranih učionica 8 

Broj računala u školi 60 

Broj općih učionica 9 

Broj športskih dvorana 1 

Broj športskih igrališta 4 

Izvor: http://os-rovisce.skole.hr/upload/os-

rovisce/images/newsimg/1056/File/7_O%C5%A0%20ROVI%C5%A0%C4%86E_GPP-za%20web.pdf 

 

3.1.3. Kultura  

Tablica 6.  Kulturna dobra na području Općine Rovišće 

Naziv kulturnog dobra Adresa Vrsta kulturnog dobra Pravni status 

Crkva Presvetog 

Trojstva 

Trg hrvatskih branitelja 

13, Rovišće 

Nepokretna 

pojedinačna 

Zaštićeno kulturno 

dobro 

Crkva sv. Vida Trg hrvatskih graničara 

38, Predavac 

Nepokretna 

pojedinačna 

Zaštićeno kulturno 

dobro 

Crkva sv. Petke Podgorci 112, Podgorci Nepokretna 

pojedinačna 

Zaštićeno kulturno 

dobro 

Izvor: https://registar.kulturnadobra.hr/ 

Iz prikazane tablice vidljiva su zaštićena kulturna dobra na području Općine a obuhvaćaju tri 

crkve.                                                                                                                                                                                        

Također, značajno je naglasiti da je u naselju Domankuš otkriveno arheološko nalazište iz 

srednjovjekovnog razdoblja. Lokalitet je od iznimnog značaja jer spada u red dokazano najs-

tarijih srednjovjekovnih lokaliteta ovog područja. Općina Rovišće na godišnjoj razini izdvaja 

sredstva iz općinskog proračuna kako bi se dodatno istražilo navedeno područje.  

Na području Općine aktivno djeluje KUD Rovišće u čijem sastavu djeluju četiri sekcije: dječji 

folklor, odrasla folklorna skupina, tamburaški sastav i mali vokalni sastav.  Broj članova vari-

ra pa je tako danas aktivno 60 članova. Osnovale su ga udruga Aktiva žena Rovišće. Članovi 

KUD-a nastupaju diljem Republike Hrvatske i u inozemstvu.  Velika pažnja posvećuje se 

radu s djecom i mladima što su dokaz i razna priznanja od kojih se ističe odabir stručne komi-

sije Hrvatskog sabora kulture za predstavnike Bjelovarsko-bilogorske županije na Đakova-

čkim vezovima te isto tako izbor Malog vokalnog sastava Mihe za nastup na državnoj smotri 

malih vokalnih sastava. KUD “Rovišće” promiče i njeguje kulturnu baštinu hrvatskog naroda 

sačuvanu u običajima, pjesmi, plesu i nošnji bilogorskog kraja. Njihov prioritet je edukacija 

mladih, čuvanje i produbljivanje interesa za kulturnu baštinu te razvoj zajedništva na lokalnoj 

sredini. 

http://os-rovisce.skole.hr/upload/os-rovisce/images/newsimg/1056/File/7_OŠ%20ROVIŠĆE_GPP-za%20web.pdf
http://os-rovisce.skole.hr/upload/os-rovisce/images/newsimg/1056/File/7_OŠ%20ROVIŠĆE_GPP-za%20web.pdf
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Općina Rovišće 2019. godine kroz Mjeru 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“, prijavila je projekt „Gradnja kulturnog centra“.  Izgradnja Kulturnog centra 

završena je krajem 2020. godine te će to biti mjesto u kojem će se odvijati najveći dio 

društvenog života Općine, a predviđen je za niz događanja kao što su kazališne i kino 

predstave, predavanja, kulturno – umjetnički program, izložbe i cijeli niz drugih aktivnosti. 

Kompleks se sastoji od kino dvorane sa 150 sjedećih mjesta te od prostorija predviđenih za 

rad udruga koje djeluju na području Općine.  

 

3.1.4. Zdravstvena i socijalna zaštita 

Na području Općine Rovišće  zdravstvena zaštita organizirana je putem dvije zdravstvene 

ambulante koje se nalaze u prostoru Doma zdravlja Bjelovar u Rovišću. To su ambulante opće 

medicine, u svakoj radi po jedan tim liječnika opće medicine i medicinske sestre.  

U Rovišću djeluje i stomatološka ambulanta u kojoj radi jedan liječnički tim stomatologa i 

medicinske sestre. Na ovom području djeluje jedna ljekarna koja se nalazi u centru Rovišću. 

S obzirom na veliki broj pacijenata, postoji potreba za proširenjem i opremanjem ambulanti 

adekvatnom opremom.  

Socijalna skrb organizirana je putem ustanove socijalne skrbi - Centra za socijalnu skrb Bje-

lovar. Centar provodi socijalnu skrb, upotpunjuje funkciju vlastite obitelji i to, prije svega, u 

organiziranju stanovanja, prehrane, zdravstvene zaštite, čuvanja i njege kroz trajnu ili jednok-

ratnu financijsku pomoć. Centar za socijalnu skrb vodi socijalno-zaštitnu djelatnost u predme-

tima braka i obitelji, roditeljske skrbi, skrbništva, posvojenja te poslove savjetovališta i druge 

analitičke poslove. Također, Centar za socijalnu skrb Bjelovar je partner u programu Zaželi  

˝Da - želim posao˝ čiji je nositelj Općina Rovišće.  

Socijalni programi koje Općina Rovišće provodi svake godine su programi javnih radova s 

ciljem zapošljavanja teško zapošljivih osoba.  

Na području Općine djeluju 3 programa Zaželi, Zaželi ˝DA-želim posao˝ Općine Rovišće, 

„Generaciji s ljubavlju“ čiji nositelj je Udruga umirovljenika Predavac i „Bilogorski puteljak 

svjetlosti“ nositelja Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora. U navedenim programima 

uključene su teže zapošljive žene - djelatnice koje obilaze starije i nemoćne stanovnike te 

osobe sa invaliditetom.  

Program Zaželi je na području Općine zaposlio velik broj teže zapošljivih žena a velik broj 

starijih i nemoćnih dobio je priliku za adekvatnu pomoć u kući ali i pažnju koja im je prijeko 

potrebna. Zaposlene žene su kroz ove projekte stekle i dodatna znanja i vještine te će na kraju 

projekta biti stručno osposobljene za daljnji rad u budućnosti. Općina Rovišće na ovaj način 

pridonosi smanjenju nezaposlenosti te osiguranju veće kvalitete života za starije i nemoćne na 

području Općine.  

 

 



12 
 

3.1.5. Civilni sektor 

Na području Općine djeluju razne udruge građana, u zgradi Općine uređen je Centar udruga 

kao zajednički prostor za rad koji mogu koristiti udruge sa područja Općine.  

Civilni sektor je važan segment života u Općini te se kontinuirano potiču njegove aktivnosti 

kroz suradnju s udrugama koje okupljaju stanovnike na raznim područjima društvenog života.  

Vatrogastvo na području Općine organizirano je kroz Vatrogasnu zajednicu Općine Rovišće a 

okuplja devet Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Novi vatrogasni dom izgrađen je tijekom 

2020. godine čije financiranje u potpunosti je osigurano kroz mjeru 7.4.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ 

Programa ruralnog razvoja. Izgradnjom vatrogasnog doma osigurana je garaža za 4 kamiona i 

kombije, skladišta za kompletnu opremu kao i dežurne prostorije.  

Na području Općine djeluju dva ribička društva, šahovski klub za rad s mladima i dva 

konjička kluba. Djeluju tri udruge iz području lovstva, dvije udruge umirovljenika, udruga 

voćara, vinogradara i povrćara, udruga žena, odred izviđača, udruga hrvatskih branitelja, 

Ramska zajednica, Oldtimer klub te Općinsko društvo Crvenog križa.  

Općina Rovišće kontinuirano potiče osnivanje, rad i razvoj udruga. Udruge građana prepozna-

te su kao važan doprinos razvoju lokalne sredine sa svrhom povećanja kvalitete života stano-

vnika Općine. Općina sufinancira udruge kroz osigurana proračunska sredstva ali i organiza-

cijski i informacijski vezano za pravnu i zakonodavnu regulativu, kao i pomoć pri prijavi na 

natječaje vezane uz rad udruga.  

 

3.1.6. Sport 

Na području Općine Rovišće djeluje niz različitih sportskih aktivnosti uključujući natjecatelj-

ski sport i rekreaciju u sportskim udrugama te sportske aktivnosti organizirane kao izvannas-

tavni program u osnovnoj školi.  

Škola je osnovni nositelj tjelesnog odgoja djece i mladeži pa su pri školskom sportskom klubu 

osnovane nogometna, rukometna, košarkaška, odbojkaška, atletska, taekwondo, stolno-

teniska, šahovska i sportsko-ribolovna skupina te skupina izviđača.  

Među sportskim udrugama najzastupljeniji je nogomet s četiri udruge koje okupljaju i najviše 

sportaša.  

Na području Općine značajno je zanimanje za sportsku granu kao što je šah čiji članovi udru-

ge ostvaruju značajne uspjehe na regionalnoj ali i državnoj razini.  

Sportski objekti na području Općine Rovišće vezani uz nogomet:  

 sportska dvorana s vanjskim igralištem u Osnovnoj školi Rovišće 

 nogometna igrališta HNK Rovišće u Rovišću 

 višenamjenska podloga s umjetnom travom u Predavcu  
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 nogometno igralište u šumi Bedenik se teritorijalno nalazi na području Općine Rovišće 

ali je na zemljištu Hrvatskih šuma, a koristi ga NK Sloga Bjelovar 

 manje i slabije opremljena nogometna igrališta u drugim naseljima 

Nogometni klubovi na području Općine Rovišće: 

 HNK Rovišće 

 NK Dinamo u Predavcu 

 NK Hrvatski sokol u Podgorcima 

 NK Tosk u Tuku 

Sportski objekti na području Općine Rovišće vezani uz ostale sportove: 

 sportski ribnjaci u Rovišću, Predavcu, Kovačevcu i Tuku 

 lovačke kuće u Rovišću, Kraljevcu i Predavcu 

 teniski tereni u Žabjaku 

 manja košarkaška igrališta Rovišću, Predavcu, Tuku, Domankušu, Prekobrdu, Kra-

ljevcu i Žabjaku 

 konjički klubovi 

Na području Općine Rovišće potrebno je dodatno ulaganje u sport i sportske objekte odnosno 

ulaganje u sport na amaterskoj razini. Potrebna je izgradnja sportske dvorane u Predavcu kako 

bi stanovnici s područja Predavca, Prekobrda, Podgoraca i Kakinca imali mogućnost bavljenja 

sportom u zimskim mjesecima.  

Klubovima u natjecanju potrebni su adekvatni uvjeti (juniori i seniori), kvalitetno održavanje 

terena, briga o uređenju i održavanju terena. Također, postoji potreba za uspostavom sport-

sko-rekreacijskog centra na Laništu u Rovišću te biciklističke staze na području cijele Općine.  

 

3.1.7. Infrastruktura 

Cestovna infrastruktura na području Općine dijeli se na lokalne, županijske i državne ceste. U 

Općini postoji značajan udio nerazvrstanih cesta (seoskih ulica i poljskih puteva) te su one 

podijeljene na važnije i manje važe ceste s planom i prioritetom održavanja, sanacije i 

asfaltiranja.  

Na području Općine dostupna je redovna autobusna linija te taxi prijevoz ovlaštenih 

koncesionara. Željeznički promet na području Općine obuhvaća dvije željezničke postaje, u 

Tuku i Žabjaku. 

Potreba u infrastrukturi je modernizacija cesta, izgradnja nogostupa, veća potreba za sigurnos-

ti na cestama te potreba za prometnom signalizacijom.  



14 
 

Razvijanje kvalitetne infrastrukturne mreže omogućava razvoj gospodarskih aktivnosti, priv-

lačenje investicija i kvalitetniji život svih stanovnika općine. Prometna povezanost, održava-

nje i uređenje nerazvrstanih cesta nužan su preduvjet za poticanje ulaganja na ovom području.  

Prostornim planom uređenja Općine Rovišće utvrđeni su površine i položaji površina i kori-

dora sljedećih građevina od važnosti za Županiju:  

- postojeće županijske ceste Ž 3003 (Ž2143 – Kraljevac – Rovišće (D28)), 

- postojeće županijske ceste Ž 3020 (Ž 3042 – Rovišće D 28), 

- postojeće županijske ceste Ž 3022 (D  28-Ž 2143), 

- postojeće županijske ceste Ž 2143 (D28-županijska granica) 

- postojeće željezničke pruge za lokalni promet L 203 (Križevci-Bjelovar-Kloštar) 

- postojeće mjesne centrale u Rovišću, Tuku, Predavcu, Kraljevcu i Podgorcima, 

- postojećeg 35 kV dalekovoda Bjelovar-Sveti Ivan Žabno i TS 35/10 kV Predavac 

- postojećeg transportno-distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda Rovišće-sustav magi-

stralnih cjevovoda Bjelovarsko-bilogorske županije 

- planiranog transportno-distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda Rovišće-Općina 

Zrinski Topolovac i Rovišće 

Općina Rovišće sudjeluje u projektu Rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže na 

području Bjelovara i Općine Rovišće. Duljina nove vodovodne mreže u Općini Rovišće koja 

se trenutno gradi iznosi 14.281 metar vodoopskrbnih cjevovoda te uključuje nabavu opreme 

za održavanje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Pro-

jekt je od velikog značaja za Općinu Rovišće i omogućit će veću kvalitetu života građana. 

3.1.8. Gospodarenje otpadom 

Miješani komunalni otpad se organizirano skuplja i odvozi dva puta mjesečno iz svih 12 

naselja odnosno iz 1.299 domaćinstava od ukupno 1.387 što predstavlja 94% od ukupnog 

broja domaćinstava. Od 2015. godine miješani komunalni otpad se s područja općine odvozi 

jednom tjedno. Na području Općine kontinuirano se formiraju zeleni otoci (eko otoci) u 

suradnji Općine i komunalnih tvrtki; na zelenim otocima postavljeni su spremnici za odvojeno 

sakupljanje papira, plastike, metala i stakla. 

Na području Općine Rovišće djeluje reciklažno dvorište za građevni otpad kojim upravlja 

privatna tvrtka s kojom Općina ima sklopljen sporazum o preuzimanju građevinskog otpada 

kako bi se fizičkim osobama s područja Općine omogućila predaja i recikliranje građevinskog 

otpada bez naknade.  

Na području Općine Rovišće uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada vrši tvrtka Komunalac d.o.o. Bjelovar. Miješani 

komunalni otpad odvozi se svaki tjedan (1 x tjedno), korisnici usluge otpad odlažu u tipske 
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posude za otpad od 120 litara. U 2019. godini uveden je elektronski sustav evidentiranja 

pražnjenja spremnika, koji se sastoji od čipova na posudama i čitača na vozilima. Korisnicima 

su paralelno zamijenjeni dotrajali spremnici za otpad i ugrađen ''čip'' za evidenciju broja 

pražnjenja spremnika, koji se automatski očitava čitačem ugrađenim na vozilo koje prikuplja 

komunalni otpad.  

Na području Općine nije uspostavljeno odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog 

otpada. Također, na području Općine nema funkcionalnog reciklažnog dvorišta.  

Tvrtke Komunalac d.o.o. i Sirovina d.o.o na području Općine vrše uslugu odvojenog 

prikupljanja papira, kartona i plastike a tvrtka Unija nova d.o.o vrši uslugu prikupljanja 

otpadnog stakla. Odvoz prikupljenog otpada vrši se prema potrebi odnosno prema 

popunjenosti kontejnera u zelenim otocima. Osim zelenih otoka, postoje lokacije u Rovišću 

gdje su postavljeni kontejneri za odvojeno prikupljanje papira od gospodarskih subjekata 

(zdravstvene ustanove i trgovine). 

Krupni glomazni otpad odvozi se putem narudžbi komunalnom poduzeću. Krupni glomazni 

otpad prikuplja tvrtka Komunalac d.o.o. 

Tablica 7. Lokacije zelenih otoka na području Općine te broj i vrsta spremnika 

Naselje Ulica  - opis mjesta Papir i karton Plastika i metal Staklo 

Domankuš kod doma 1 1 1 

Kovačevac kod kapelice 1 1 1 

Kraljevac kod Lonije 1 1 1 

Podgorci kod doma 1 1 1 

Predavac kod igrališta 1 1 1 

Predavac kod vatrogasnog doma 1 1 1 

Rovišće kod vatrogasnog doma 1 1  

Rovišće u dvorištu osnovne škole 1 1 1 

Tuk kod doma 1 1 2 

Žabjak kod kapelice 1 1 1 

UKUPNO  11 11 11 

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Općine Rovišće  

Tablica 8. Broj aktivnih korisnika/domaćinstava po naseljima koje sudjeluju u organiziranom 

odvozu komunalnog otpada  

Broj Naselje Aktivni korisnici (domaćinstva) 

1 Domankuš 46 

2 Gornje Rovišće 23 

3 Kakinac 18 

4 Kovačevac 42 

5 Kraljevac 123 

6 Lipovčani 11 

7 Podgorci 98 

8 Prekobrdo 31 
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9 Tuk 130 

10 Žabjak 91 

11 Rovišće 343 

12 Predavac 343 

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Općine Rovišće 

 

3.2. Gospodarstvo 

Indeks razvijenosti Općine Rovišće iznosi 48,41% i svrstana je u I. skupinu jedinica lokalne i 

regionalne samouprave, što znači da je u kategoriji manje od 50% prosjeka razvijenosti 

Republike Hrvatske te kao takva spada u potpomognuta područja prema klasifikaciji 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

Tablica 9. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika Bjelovarsko-bilogorske županije u 

2020. godini  

Ekonomski pokazatelj 2020.                Indeks 

Broj poduzetnika  71 - 

Ukupni prihodi  227.115 112,0 

Ukupni rashodi  213.026 112,9 

Prosječan broj zaposlenih  250 122 

Prosječna mjesečna netoplaća (u kunama)  4.349 116,5 
Izvor: FINA, obrada: ŽK Bjelovar 

Prema financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika Bjelovarsko-bilogorske županije u 

2020. godini od 18 općina najveći udio u ukupnim prihodima ima općina Rovišće s 15,6% te 

najveći udio u broju zaposlenih u općinama zabilježen je kod poduzetnika u Općini Rovišće i 

iznosi 11,2% udjela. 

Na području Općine Rovišće prema obrtnom registru Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja u prosincu 2021. godine registrirano je 42 obrta čija je primarna djelatnost: trgovina, 

autoprijevoz, informatičke i poslovne usluge, stolarske usluge, usluge u šumarstvu, prerada 

drveta, građevinska limarija, usluge kombajniranja, automehaničarske usluge, ugostiteljski 

obrti i td. 

Na području Općine prisutna je poljoprivredna proizvodnja uobičajenih ratarskih kultura za 

ovo područje - kukuruza i žita; proizvodnja voća i povrća također je zastupljena tako da je 

tendencija daljnjeg razvoja ulaganje u poticanje razvoja ekološke i integrirane proizvodnje uz 

dosadašnju konvencionalnu proizvodnju. 

Na području Općine Rovišće nalazi se farma za uzgoj svinja, smještena na adresi Bilogorska 

bb. Prema prostorno-planskim dokumentima lokacija farme je smještena na području 

izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene. Lokacija farme je 

okružena poljoprivrednim tlom, šumom i šumskim zemljištem, ostalim obradivim tlom kao i 

šumom gospodarske namjene. Izgrađeni dio građevinskog područja naselja nalazi se južno od 

lokacije postrojenja na udaljenosti od 462 m. Prve kuće nalaze se južno od postojećeg 

postrojenja na udaljenosti većoj od 460 m.  
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Kapacitet farme iznos 4800 mjesta za svinje po turnusu. Farma se sastoji od četiri građevine 

za tov svinja, svaka je kapaciteta od 1200 mjesta za tovne svinje, odnosno ukupno 4800 

mjesta po turnusu.  

Postoji potreba za izgradnjom tržnice gdje bi poljoprivrednici s područja Općine direktno 

prodavali svoje domaće proizvode.  

 

3.2.1. Turizam 

Na području Općine Rovišće nema znamenitosti koje bi bile od značaja niti razvijenog turisti-

čkog proizvoda. Detaljnim analiziranjem i izradom Strategije razvoja turizma za područje 

Općine moglo bi se definirati vrste i oblike turizma koji su prihvatljivi za ovo područje kao 

što su: seoski turizam, izletišta, cikloturizam, rekreacijski turizam, agro-ruralni turizam, lovni 

i ribolovni turizam i slično.  

Na području Općine postoji ugostiteljska ponuda koja je uglavnom lokalnog značaja. S 

obzirom da se kontinentalni turizam na području Bjelovarsko-bilogorske županije sve više 

razvija, raste i potražnja za smještajnim kapacitetima.  

Općina Rovišće u suradnji sa Turističkom zajednicom Bilogora – Bjelovar, te sa ostalim 

jedinicama lokalne samouprave u blizini grada Bjelovara, surađuje na raspisivanju Javnog 

poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za 2022. godinu. Cilj javnog poziva je urediti nove 

smještajne kapacitete, potaknuti izgradnju različitih sadržaja kao što su kušaonice, bazeni, 

saune, hortikulturno uređenje odnosno ulaganje u ruralni turizam na području županije. 

 

3.3. Okoliš 

Na području Općine nema značajnih lokaliteta koji bi bili pod zaštitom Ministarstva okoliša, 

odnosno koje bi trebalo proglasiti značajnim krajobrazom. 

Od iznimnog značaja je poticati projekte zaštite okoliša na ovom području kako bi se očuvala 

bioraznolikost  i razvijala svijest svih stanovnika o očuvanju okoliša. 

Najveći dio Općine prekrivaju poljoprivredne površine sa manjim dijelovima šumskih 

područja te poljoprivrednim zemljištima sa značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova. 

Razvoj poljoprivrede je među najvećim potencijalima ovog područja. 

Na lokaciji farme za uzgoj svinja, smještene na adresi Bilogorska bb prepoznati su izvori 

emisija onečišćujućih tvari u zrak iz objekta za uzgoj svinja, objekti se redovno nakon svakog 

proizvodnog ciklusa čiste, dezinficiraju i pripremaju za novi proizvodni ciklus.  

 

3.3.1. Geografsko-klimatske karakteristike 

Reljefne karakteristike Općine su nizinski prostor uz vodotoke koji se izmjenjuju sa 

brežuljkastim područjima. Većina područja je ispod 150 m nadmorske visine, na 
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brežuljkastim dijelovima nema istaknutih vrhova, a padine se prostiru prema jugu uz 

vodotoke gdje su i najniža područja Općine od 100 nadmorske visine. Najviši predjeli nalaze 

se na sjevernom dijelu gdje prevladavaju nadmorske visine do 200 m.  

Vodotoci koji se nalaze na području Općine pripadaju slivu rijeke Česme i Glogovnice. Kao 

najveći vodotok izdvojen je Velika Rijeka koja protječe uz zapadnu granicu Općine te 

mjestimice izlazi iz njenog područja.  

Općina Rovišće se nalazi u kontinentalnom dijelu Hrvatske te ima kontinentalnu klimu. Cijelo 

područje tijekom cijele godine nalazi se u umjerenom cirkulacijskom području gdje su 

promjene vremena intenzivne i česte. Tijekom zimskih mjeseci prevladava maglovito vrijeme 

ili niska naoblaka. Za proljeće su karakteristični ciklonalni tipovi vremena što znači česte i 

nagle promjene vremena te izmjenjivanje kišnih razdoblja i razdoblja bez oborina. Ljeti 

dominira vrijeme kojim prevladava slab vjetar te labilna stratifikacija atmosfere, moguće su 

pojave pljuskova. U jesen prevladavaju mirni i sunčani dani odnosno anticiklonalno vrijeme.  
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4. OPIS RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA 

 

Općina Rovišće članica je Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora koja je osnovana 2008. 

godine u čijem je sastavu još osam općina. Cilj osnivanja je povezivanje civilnog, gospodar-

skog i javnog sektora i osnaživanje razvojnih kapaciteta devet Općina sa područja Županije.  

Također je član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bjelovarsko-bilogorske županije koji 

je osnovan pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Bjelovar čiji je cilj do-

prinijeti povećanju zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu 

lokalnih inicijativa  koje su usklađenje sa lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.  

Općina Rovišće član je Hrvatske zajednice općina u kojoj načelnik Općine Slavko Prišćan 

obnaša dužnost dopredsjednika. Uz članstvo u Europskom odboru regija, to je svakako 

priznanje kako načelniku tako i Općini.  

Na području Općine potrebna su ulaganja u društvenu infrastrukturu posebno što se tiče starije 

populacije gdje je nužna uspostava produženog boravka za umirovljenike kao i osnivanje do-

mova za starije i nemoćne. Nadalje, potrebna su ulaganja u civilno društvo (udruge, klubovi) 

kao što su ulaganja u opremu i osoblje vatrogasnih društava.   

U sklopu obrazovanja potrebno bi bilo uspostaviti produženi boravak za školski i predškolski 

odgoj kao i omogućavanje više aktivnosti u dječjem vrtiću (pohađanje stranog jezika, zapoš-

ljavanje logopeda, psihologa i sličnih stručnjaka).  

Broj studenata na području Općine iz godine u godinu raste. Za akademsku godinu 

2021./2022. Općina je osigurala više od 100.000 kn za studente. Cilj ovakvog načina potpore 

mladim ljudima je poboljšanje uvjeta života u ruralnim sredinama te kvalitetan život na 

području Općine. Također, Općina Rovišće svake godine dariva mališane Dječjeg vrtića 

Palčica povodom blagdana sv. Nikole.  

Krajem 2021. godine Općine je osigurala besplatne spremnike za odvojeno prikupljanje 

otpada, za svako domaćinstvo osiguran je plavi i žuti spremnik, odvoz otpada ne naplaćuje se 

dodatno, već je uključen u dosadašnju cijelu. Općina je sudjelovala na natječaju Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te na taj način osigurala spremnike. Stanovnici su 

također dobili informativni letak o odvozu i uputama za korištenje spremnika.  

Na području Općine djeluju programi Zaželi koji su omogućili zapošljavanje žena koje rade 

na poslovima potpore i podrške za starije i nemoćne osobe u nepovoljnom socijalnom 

položaju. Značajna je potreba za ovakvom vrstom programa te nastavkom njihovog 

provođenja zbog sve većeg broja starije populacije na ruralnim područjima a tako i na 

području Općine Rovišće.   

Općina Rovišće donijela je odluku o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine 

Rovišće. Prostorni se plan mijenja zbog usklađenja s odredbama Zakona o prostornom 

uređenju i Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije, zbog prihvaćanja zahtjeva za 

zahvate u prostoru lokalnog značaja te manjih izmjena granica i namjene građevinskih 

područja.  
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Predviđene su manje izmjene infrastrukturnih sustava (odvodnje otpadnih voda zbog spajanja 

na sustav odvodnje Grada Bjelovara) te omogućavanje izgradnje reciklažnih dvorišta. 

Izmjenama prostornog plana ažurirat će se stanje šuma posebne namjene, granice područja 

očuvanja značajnog za ptice. Planirati će se četiri područja obuhvata samostojećih antenskih 

stupova te produktovod unutar koridora postojećeg naftovoda. Planira se i višenamjenska 

akumulacija/retencija Rovišće kao rezervat za postplansku gradnju.  

Također, važan za naglasiti je i projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture u Općini 

Rovišće koji uključuje izgradnju vodoopskrbne mreže s pripremom za priključenje novih 

korisnika u naseljima Žabjak, Rovišće (dio Trga hrvatskih branitelja i Ulica A. Stepinca), 

Gornje Rovišće, Kakinac i Domankuš. Pod pripremom za priključenje podrazumijeva se 

ugradnja priključne cijevi od uličnog cjevovoda do parcele korisnika završno s vodomjernim 

oknom i ugrađenim vodomjerom. Vodomjerno okno ugrađuje se na parcelu vlasnika 

priključka. 

Općina Rovišće kontinuirano podupire poljoprivrednike sa područja Općine u smislu 

organizacije osnovnih i dopunskih izobrazbi iz područja poljoprivrede kao i omogućavanje 

drugih poticajnih mjera poljoprivrednicima s ovog područja.  

Općina Rovišće za ostvarenje ciljeva poboljšanja infrastrukture koristiti će i ITU mehanizam. 

Odlukom o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području grada Bjelovara 

(Klasa: 303-01/20-01/1, Urbroj: 2103/06-01-20-1, 12. studeni 2020. godine, Rovišće) Općini 

će biti omogućen pristup korištenju sredstava namijenjenih za Integrirana teritorijalna 

ulaganja u financijskom razdoblju 2022.-2027. 
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5. PRIORITETI DJELOVANJA S OBRAZLOŽENJEM NJIHOVA ODABIRA  

Prioriteti djelovanja nalaze se u tri strateška cilja Općine Rovišće: 

Cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog razvoja  

Mjera 1.1. Unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture 

Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva te poljoprivrede 

Cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala 

            Mjera 2.1. Unaprjeđenje postojećeg obrazovnog sustava 

Cilj 3. Unaprjeđenje kvalitete života 

            Mjera 3.1. Poticanje zdravog načina života kroz sport i rekreaciju 

            Mjera 3.2. Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina društva 

 

Kako bi se doprinijelo ostvarenju strateških ciljeva i mjera Općina provodi aktivnosti u sklopu 

Programa koje donosi za svaku godinu. Uz provedbu Programa Općina provodi i druge 

aktivnosti pružanja potpora i subvencija svim segmentima društva a sve u cilju unapređenja 

kvalitete života stanovnika.  

Općina Rovišće Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuje infrastrukturu koja 

će se graditi na području Općine. Dio programa je i Program gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom kojim se utvrđuju investicije koje će se realizirati u vezi 

sa gospodarenjem otpadom. Program se izrađuje u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, 

potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom a vodeći računa o troškovima 

građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda 

financiranja njezina građenja.  

Programom održavanja komunalne infrastrukture koji Općina donosi utvrđuju se stavke 

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten 

promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje 

javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje 

groblja, održavanje čistoće javnih površina te deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje 

životinja. 

Općina Rovišće donosi Plan razvoja sustava civilne zaštite kojim se utvrđuju aktivnosti 

stožera civilne zaštite za narednu godinu, povjerenici civilne zaštite kao i aktivnosti 

vatrogasne zajednice Općine.  

Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru utvrđuje se opis namjena za koje će se koristiti sredstva naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru sa procjenom troškova. Ovaj program obuhvaća 

izmjene i dopune PPU Općine, ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine 

i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu udruga. 
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Općina donosi Program javnih potreba u kulturi koji obuhvaća potporu kulturnom 

stvaralaštvu te obogaćivanje kulturno-zabavnog života stanovnika Općine putem izložbenih i 

drugih kulturnih i zabavnih manifestacija. Cilj ovog programa je proširiti ponudu, poduprijeti 

rad udruga u kulturi te organizirati kulturne manifestacije na području Općine.  

Programom javnih potreba u sportu želi se omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što 

većem broju djece, mladeži i odraslom stanovništvu, koja se organizirano izvodi radi 

postizanja sportskih postignuća te radi unapređenje zdravlja ili radi rekreacije. Kroz ovaj 

program cilj je osigurati kontinuitet ulaganja u održavanje postojećih kao i izgradnju novih 

objekata.                            

Općina donosi i Program socijalno-zdravstvenih potreba koji se ostvaruje kroz sljedeće oblike 

pomoći: pomoć u novcu – pomoć za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih 

stanovnika Općine, jednokratne novčane pomoći te ostale oblike novčane pomoći; pomoći u 

naravi kroz provedbu programa „Zaželi“ te pomoć u osiguranju prostora za ukazane potrebe u 

rješavanju socijalno-zdravstvenih potreba stanovnika Općine.  
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6. PLAN PROVEDBE MJERA  

Tijekom mandatnog razdoblja na području Općine Rovišće provodit će se 12 mjera. Unutar 

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

pratiti pomoću pokazatelja rezultata s utvrđenim polazišnim i ciljnim vrijednostima. Sve defi-

nirane mjere i aktivnosti povezat će se s proračunskim sredstvima. 

 

Mjere iz djelokruga Općine Rovišće su slijedeće:  

 -  Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

 -  Mjera 2. Komunalno gospodarstvo 

 -  Mjera 3. Odgoj i obrazovanje 

 -  Mjera 4. Briga o djeci 

 -  Mjera 5. Socijalna skrb 

 -  Mjera 6. Kultura, tjelesna kultura i sport 

 -  Mjera 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

 -  Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita 

 -  Mjera 9. Promet i održavanja javnih prometnica 

 -  Mjera 10. Gospodarski razvoj 

 -  Mjera 11. Lokalna uprava i administracija 

 -  Mjera 12. Demografija 

 

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

 

1.1. Aktivnosti vezane za 

unapređenje  

stanovanja 

 

1.2. Unapređenje i  

energetska obnova  

objekata javne i  

stambene namjene 

 

1.3. Poticanje korištenja 

obnovljivih izvora energije 

u stanovanju i sl. 

 

Broj novoizgrađenih 

dječjih igrališta 
0 5 

Broj stambenih objekata 

za koje je izgrađen  

energetski certifikat 

0 3 

Broj novoizgrađenih 

stambeno poslovnih 

zgrada 

0 1 

 

Strateški projekti kroz Mjeru 1. 

Naziv projekta Procjena (kn) Opis projekta 

 

Stambeno poslovna zgrada 

 

35.000.000,00 

 

 

Stavljanje zapuštene državne imovine 

u funkciju i omogućavanje 

gospodarskog razvoja 
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Mjera 2. Komunalno gospodarstvo 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

2.1. Održavanje javnih  

površina 

 

2.2. Razvoj i unapređenje 

različitih infrastrukturnih 

sustava 

 

2.3. Čišćenje i uređenje 

građevina i uređaja javne 

namjene 

m2 uređenih javnih zelenih 

površina 
40.000 40.000 

Broj postavljenih novih  

energetskih efikasnih  

rasvjetnih tijela 

100 70 

Broj novih LED rasvjetnih 

tijela 
100 350 

km izgrađenih  

nogostupa i pješačkih staza 
2 8 

Broj domaćinstava 1400 1600 

m2 novoizgrađenog  

parkinga 
0 10.000 

 broj groblja za održavanje 12 12 

 

Strateški projekti kroz Mjeru 2. Komunalno gospodarstvo 

Naziv projekta Procjena (kn) Opis projekta 

 

Izgradnja nogostupa i 

pješačkih staza 

 

 

15.000.000,00 

Poboljšanje upravljanja i raspolaganja 

imovinom odnosno povećanje 

sigurnosti prometa i poboljšanje 

kvalitete živote građana 
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Mjera 3. Odgoj i obrazovanje 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

3.1. Aktivnosti vezane 

uz odgoj i obrazovanje  

 

3.2. Unapređenje uvjeta 

za obrazovanje (sufi-

nanciranje nabave šk. 

Pribora) 

Ukupan broj učenika 

osnovne škole 
480 500 

Ukupan broj učenika 

srednje škole  

(sufinanciranje) 

100 100 

Ukupan broj studenata 

(sufinanciranje) 
50 60 

 

Strateški projekti kroz Mjeru 3. Odgoj i obrazovanje 

Naziv projekta Procjena (kn) Opis projekta 

 

OŠ Rovišće, PŠ Predavac -

Izgradnja nove područne 

škole i jednodjelne dvorane 

 

 

 

19.500.000,00 

 

Cilj projekta je izgradnja nove podru-

čne škole i jednodjelne dvorane u svr-

hu uvođenja jednosmjenske nastave. 
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Mjera 4. Briga o djeci 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

4.1. Redovna djela-

tnost vrtića 

 

4.2. Unapređenje 

uvjeta za predškol-

ski odgoj i obrazo-

vanje 

Ukupan broj upisane 

djece 
130 130 

Broj rekonstruiranih  

objekata 
0 1 

Broj novoizgrađenih 

objekata 
0 1 

 

Strateški projekti kroz Mjeru 4. Briga o djeci 

Naziv projekta Procjena (kn) Opis projekta 

 

Izgradnja i opremanje 

područnog dječjeg vrtića 

Predavac 

 

 

5.000.000,00  

 

 

Unapređenje usluga za djecu u sustavu 

predškolskog odgoja i obrazovanja, poveća-

nje prostornih kapaciteta kako bi se zadovo-

ljile potrebe djece na ovom području. 

 

 

Mjera 5. Socijalna skrb 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

5.1. Aktivnosti vezane za 

pružanje socijalne skrbi 

osjetljivim skupinama 

 

5.2. Dodjela subvencija, 

pomoći i donacija 

Broj korisnika  

socijalnih usluga 
400 400 

Broj članova u humanitar-

no-socijalnim zadrugama 
15 15 

Broj zaposlenih žena  

(program Zaželi) 
10 10 
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Mjera 6. Kultura, tjelesna kultura i sport  

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

 

 

6.1. Aktivnosti vezane 

za razvoj kulture, tjele-

sne kulture i sporta 

 

6.2. Promicanje kulture 

i kulturnih sadržaja 

 

6.3. Ulaganja u zaštitu 

kulturne baštine te oču-

vanje i promocija kul-

turnih i povijesnih vri-

jednosti i sl.  

Broj amatera  

uključenih u  

aktivnosti sportskih klubova 

500 500 

Broj uređenih objekata 2 2 

Novoizgrađen sportski centar 

Općine Rovišće 
0 1 

Novoizgrađen  

sportsko-rekreacijski park 
0 1 

Broj održanih kulturnih  

manifestacija  
2 15 

Broj arheoloških nalazišta 1 1 

Broj obnovljenih spomenika 1 3 

Broj župa 1 1 

Broj kulturnih objekata 2 2 

 

 

Mjera 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

7.1. Aktivnosti vezane 

za zaštitu prirode 

 

 

Broj saniranih divljih  

odlagališta otpada 
1 4 

Broj domaćinstava  

kojima je omogućeno  

odvojeno prikupljanje  

otpada 

1300 1300 

Uspostava reciklažnog 

dvorišta 
1 1 
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Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

 

8.1. Aktivnosti vezane  

za pružanje vatrogasne i 

civilne zaštite 

 

8.2. Uspostava i  

unaprjeđenje sustava  

civilne zaštite 

 

Broj intervencija 

osnovne djelatnosti 

VZO 

25 25 

Broj intervencija 

zaštite i spašavanja 
3 3 

 

Mjera 9. Promet i održavanje javnih prometnica 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

 

9.1. Unapređenje i izgradnja pro-

metne infrastrukture 

 

9.2. Razvoj lokalne prometne 

mreže                                        

 

9.3. Poticanje korištenja  

obnovljivih izvora energije u  

javnom i putničkom prijevoz i sl. 

  

 

km saniranih cesta 20 80 

Broj mjesta za punjenje 

električnih automobila 
1 4 

Broj km moderniziranih 

nerazvrstanih cesta 
1,5 6 

Broj novih autobusnih kući-

ca 
1 12 

 

Mjera 10. Gospodarski razvoj 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

10.1. Poticanje poljoprivrede i poboljšanje 

održivog razvoja poljoprivrede –  

sufinanciranje 

 

10.2. Aktivnosti vezane za poticanje  

razvoja poduzetništva i gospodarstva 

 

10.3. Pomoć u kući – program „Zaželi“ 

Broj korisnika/ 

poljoprivrednika 
20 30 

 

Broj korisnika (turizam) 

 

        5 5 

ha otkupljenog zemljišta 

(poduzetničke zone) 
15 60 

Broj zaposlenih žena u 

programu „Zaželi“ 
10 10 
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Mjera 11. Lokalna uprava i administracija 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna          

vrijednost  

 

11.1. Aktivnosti vezane za redovnu 

djelatnosti izvršnog tijela,  

predstavničkih tijela i upravnih tijela 

JLS 

 

11.2. Materijalni i ostali rashodi  

vezani za rad upravnih tijela i  

Administracija 

 

11.3. Jačanje kompetencija i  

unaprjeđenje sustava lokalne uprave 

 

11.4. Priprema projekata za  

sufinanciranje sredstvima EU  

fondova                

 

Broj izdanih  

rješenja 
500 500 

Broj pripremljenih  

izvještaja o provedbi akata  

strateškog planiranja 

0 8 

Broj educiranih  

zaposlenika JLS 
5 5 

Broj projekata JLS kojima 

je odobreno sufinanciranje 

sredstvima EU fondova 

3 12 

 

 

 

Mjera 12. Demografija 

Ključne aktivnosti 
Pokazatelj  

rezultata 

Polazišna  

vrijednost  

Ciljna         

vrijednost  

 

12.1. Poticanje nataliteta 

 

Broj rođene djece 65 70 
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7. OPIS OKVIRA ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE 

Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa Općine Rovišće obuhvatiti će proces 

prikupljanja, analize i usporedbe podataka kojima se sustavno prati uspješnost provedbe cilje-

va i mjera akata strateškog planiranja.   

 

Ciljevi praćenja i izvještavanja su: 

 sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja 

 učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano una-

pređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja 

 pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određiva-

nja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revi-

ziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ci-

ljeva i mjera 

 utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih doku-

menta 

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

 osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještava-

nje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava. 

 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima 

praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja o nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 6/19).  

Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i rele-

vantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini lokalne samouprave 

te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja. Praćenje i izvještavanje temelji 

se na načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem iz Zakona o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17). 

Za provedbu ovog programa odgovorna je Općina Rovišće, odnosno načelnik Općine. Za pot-

rebe praćenja napretka u provedbi mjera i ostvarivanje povezanih pokazatelja rezultata Općine 

Rovišće, izvješće izrađuje Općina Rovišće u suradnji sa regionalnim koordinatorom. 
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