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Vjera nije privatna stvar, 
nego se živi u stvarnoj zajednici
Osvrt na vjerski život u Rovšću, župi i općini
Čitateljima ovog Glasnika - pozdrav uz če-
stitku za Dan općine Rovišće!
Osvrt donosim u tri naslova: 
1. administrativno (kamo pripadamo i koli-
ko nas ima), 2. slavljem obreda i pobožnosti 
(svakodnevno, svakonedjeljno i blagdansko 
slavljenje otajstava naše vjere) i 3. životno.

1. Administrativno:
U župi Presvetog Trojstva u Rovišću ima-
mo otprilike 1.350 obitelji s otprilike 
4.890 župljana. Župu Rovišće sačinjavaju 
četrnaest (14) naselja 1.Breza, 2.Gornje 
Rovišće, 3.Kakinac, 4.Kovačevac, 5.Kralje-
vac, 6.Lipovčani, 7.Podgorci, 8.Predavac, 
9.Prgomelje, 10.Rajić, 11.Rovišće, 12.Stan-
čići, 13.Tuk, 14.Žabjak.
Razlikuje se to od općinske pripadnosti, 
jer naselja: Breza, Rajić, Prgomelje i Stan-
čići ne pripadaju općini Rovišće, nego 
gradu Bjelovaru; dok naselja Domankuš i 
Prekobrdo pripadaju općini Rovišće, a ne 
pripadaju župi Rovišće. Domankuš pri-
pada župi Zrinski Topolovac, a Prekobrdo 
pripada župi Kapela.
Može se reći da župnik Rovišća ima dva 
načelnika, a načelnik Rovišća ima tri žu-
pnika.

2. Slavlje obreda i pobožnosti:
Vjerski život u Rovišću ima svakodnevnu, 
svakonedjeljnu i blagdansku odrednicu 
slavlja svete mise; molitvu krunice ne-
djeljom i u danima svibnja i listopada, 
pobožnost križnog puta u vremenu ko-
rizme, euharistijsko klanjanje svaki pe-
tak, svakodnevnu priliku za osobnu sve-
tu ispovijed pola sata prije svete mise. 
Svaki se radni dan u župnoj crkvi slavi 
sveta misa te vjernici koji to mogu i žele 
– sudjeluju. Nedjeljom i zapovijedanim 
blagdanima su dvije svete mise u župnoj 
crkvi te po jedna u Predavcu i Prgome-
lju (ove godine imamo svećenika Milana 
Kerša, a ranije bi se nekim blagdanima 
uključio naš 'domaći sin' svećenik prof. 
Željko dr. Tanjić, rektor Hrvatskog kato-
ličkog sveučilišta u Zagrebu – hvala im).
U župnoj crkvi i kapelama Predavca i Pr-
gomelja se slavi još sveta misa sprovod-
na na dan ukopa naših pokojnika. Osim 
Predavca - Sveti Vid i Prgomelja – Sveti 
Petar, i neka ostala naselja imaju svoje 
kapelice ili samo raspela, u kojima se 
jednom godišnje slavi sveta misa na dan 
njihovih zaštitnika: Kovačevac – Uzaša-
šće Gospodnje; Kraljevac – Velika Gospa; 
Lipovčani – Sveti Rok; Podgorci – Sveti 
Nikola biskup; Rajić – Srce Isusovo; Stan-
čići – Sveti Lovro; Tuk – Gospa Snježna; 
Žabjak – Sveti Ilija.
Svetu misu polnoćku pred Božić i obre-
de svetog Trodnevlja pred Uskrs slavimo 
samo u župnoj crkvi u Rovišću.

Svečana slavlja sakramenata krštenja, 
krizme, pričesti, ispovijedi i vjenčanja 
slavimo u župnoj crkvi. Lani i ove godi-
ne, zbog bolesti koronavirusa, slavlja su 
brojem sudionika umanjena i podložna 
pridržavanju epidemioloških mjera. A 
slavlje bolesničkog pomazanja se živi 
redovito po pozivu bolesnika ili njegovih 
najbližih.

3. Životno:
Ovaj je način osvrta na vjerski život u 
Rovišću najzanimljiviji i najljepši, ali ga 
je najteže i gotovo nemoguće u nekoliko 
riječi staviti u ovaj zapis. Svaki će, naime, 
čovjek to moći reći za sebe, jer koliko je 
nas župljana, toliko je i pogleda na ži-
vot i životnih priča. Svaki čovjek ima svoj 
osobni stav prema životu, radu, sportu, 
politici, zabavi pa tako i vjeri. Nekome je 
da bude vjernik dovoljno biti zapisan u 
Knjigu krštenih. Nekome je važno samo 
čuti crkvena zvona. Nekome je jako važ-
na misa na Božić i Uskrs. Netko želi u sa-
moći živjeti svoju vjeru. Nekome je važna 
mjesečna ispovijed. Nekoga veseli lijepi 
cvijet pred oltarom. Netko osim toga želi 
još i … (neka si svaki čitatelj ovog lista 
sam kaže što sve u vjerskom pogledu želi 
i kakav želi biti kao vjernik i kako to na-
stoji postići).
Rekoh da je teško u ovih nekoliko redaka 
prikazati svu životnu vjerničku stvarnost 
naše župe. Radostan i zahvalan ističem 
tek nešto od našeg zajedničkog života 
u vjeri. Lijepo je imati skladno crkveno 
pjevanje, lijepo je imati skupinu čitača 
misnih čitanja – hvala jednima i drugima 
za odgovornost i redovitost sudjelova-
nja. Pohvaljujem skupinu ministranata 
(malobrojnu), odraslih mladića i muška-
raca, koji žele sudjelovati posluživanjem 
u misnim slavljima. Hvala za prisutnost 

i svjedočanstvo vjere, pjesmu i molitvu 
klanjateljima pred Presvetim svakoga 
petka. Molitvenim zajednicama 'Božan-
skog milosrđa' i 'Schönstattske obitelji' 
hvala u ime čitave župe za njihovu mo-
litvenu podršku. Hvala predmoliteljima 
krunice prije svete mise u župnoj crkvi 
i kapelicama. Hvala skupinama koje iz 
tjedna u tjedan čišćenjem uređuju našu 
crkvu. Hvala vatrogascima i vojnicima 
za 'stražu' kod Božjeg groba na Veliku 
subotu i za sudjelovanje u Tijelovskoj 
procesiji. Hvala djelatnicima općinskog 
Komunalca za uređenje parka oko cr-
kve košnjom trave i obrezivanjem sta-
bala. Istima hvala za lijepu suradnju pri 
sprovodnim obredima. Hvala skupini za 
podjelu paketa našim siromašnima u 
prigodi Božića i Uskrsa, a uz njih hvala 
i darovateljima u novcu i potrepštinama 
za siromašne. Hvala majstorima raznih 
struka za sitne, ali hitne popravke. Silno, 
nadalje, raduje završetak izgradnje kape-
lice Sv. Nikole biskupa i uređenje njenog 
okoliša u Podgorcima. Bit će to, nadam 
se, lijepo mjesto molitvenih susretanja 
za onaj dio naše župe.
Drugu godinu već živimo u tjeskobi svjet-
ske bolesti koronavirusa kojoj se, naža-
lost, još ne nazire završetak. Želim zato 
zahvaliti svima koji su se, premda zbu-
njeni i mnogim upitnicima opterećeni, 
pažljivo brinuli i odgovorni bili za sebe 
i svoje bližnje te time posvjedočili osob-
nu, djelatnu vjeru. Snažnom se u tim pri-
likama doživjela vjera u tuzi sprovodnih 
rastanaka, u malobrojnosti krsnih i že-
nidbenih slavlja (mnogi su ista odgađali 
za neka bolja vremena). Razumljivo je da 
se u tome novonastalom vremenu mora 
dalje živjeti. Škola (s organizacijom na-
stave na daljinu), vrtić i domovi za stare 
i nemoćne u tome zavrjeđuju posebnu 
pohvalu i zahvalu. A k njima pridodajem 
i sve ustanove u našoj općini koje su na 
uslugu našim mještanima – ambulantu, 
dućane, ljekarnu, općinu i obrte uslužnih 
djelatnosti.
A kako jedno zlo ne dolazi samo, do-
godio se u našoj Domovini u nekoliko 
navrata i nekoliko jačina potres. Velika 
hvala svima koji su se samozatajno na 
razne načine uključili u akciju pomoći 
ugroženima.
Vjera jest osobni Božji dar, ali s druge 
strane, vjera nije privatna stvar, nego se 
živi u stvarnoj zajednici. Svi gore navede-
ni u iskrenoj zahvali ovog osvrta odvažili 
izaći iz svoje osame – svatko prema svo-
me talentu i dobroj volji – te tako sami 
živjeti i rasti u vjeri, a pomoći i drugima 
živjeti ljepotu i radost vjere i zajedništva 
u župi.
Bog neka bude nagrada i nadahnuće svi-
ma u vremenu koje nam dolazi!
 Stjepan Šprajc, župnik
 Rovišće, travanj 2021.



Dragi sumještani,
ovim putem vam svima u ime mojih suradnika, članova Općinskog 
vijeća i u svoje ime želim čestitati Dan naše Općine. Ove godine 
obilježavamo 28. godinu konstituiranja prvog saziva Općinskog 
vijeća Općine Rovišće. Nekih nažalost, koji su u željeli svoju općinu 
i slobodnu domovinu već dugo nema. S posebnim pijetetom 
uz plamen svijeća prisjećamo se naših sumještana i prijatelja 
poginulih i nestalih u Domovinskom ratu.   
Treba zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos u razvoju naše 
općine kroz proteklo razdoblje, ali i onima koji nam pomažu 
da bismo imali bolje uvjete za život i osigurali bolju budućnost 
nadolazećim generacijama.
Usudim se reći da smo radili puno i da je to poprilično vidljivo. 
Za uspjeh je žrtva neizostavni faktor, ali smatram da smo zato i 
odabrani i da bez odricanja nema uspjeha, nema nagrade. Meni 
osobno, a vjerujem i mojim suradnicima najveća nagrada je vaša 
topla riječ, pohvala ili ruka suradnje sa željom zajedničkog napretka.
Nema tog načelnika i vodstva koje može išta učiniti bez potpore 
svojih sumještana. Zato iskreno hvala svima koji su nas podržavali. 
Ipak, neke ljude treba posebno izdvojiti. Tu mislim na predsjednika 
vijeća, svog zamjenika, gotovo sve vijećnike bez obzira na stranačku 
pripadnost, našem direktoru i djelatnicima Komunalca d.o.o., 
komunalnom redaru, djelatnicima općine. Puno pomažu i bliski 
prijatelji izvan općine koji rade u drugim institucijama, ali kada ih 
se zamoli, rado nam stoje na raspolaganju. Česta komunikacija s 
vodstvom pojedinih udruga od velike je pomoći za društveni život.
Naš posao nije gotov, započeto treba nastaviti, a nove projekte 
osmisliti i ostvariti. Kao i do sada, vrata općine bit će otvorena 
svakome tko ima ideju i viziju razvitka  svakog mjesta, svake ulice.
Ne treba očekivati da će sve ići lako. Kao i u našim životima bit 
će uspona i padova, ali jedino što možemo obećati jest da nikada 
nećemo odustati truditi se činiti našu općinu još boljim mjestom 
za život. To smo i pokazali u vrijeme pandemije kada aktivnosti nisu 
stale i tijekom koje nismo odustali ni od jednog zacrtanog cilja.
Još jednom, svim našim žiteljima sve najbolje u povodu velikog 
dana za sve nas, Dana naše Općine!

Općina po  
mjeri mještana 

RIJEČ NAČELNIKA 
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Za dobrobit Rovišća bez obzira 
na stranačku pripadnost

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA LUKA MARKEŠIĆ
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Završni saziv Općinskog vijeća Općine Rovišće

GODINA 2017. 2018. 2019. 2020.

NOVOROĐENČAD - - 95.593,00 75.000,00

STUDENTI 1.000,00 5.820,80 60.000,00 72.000,00

SOCIJALNO OSJETLJIVE 
SKUPINE 31.153,82 37.298,00 51.041,00 40.405,92

UMIROVLJENICI ISPLATA 2021. 80.900,00

POTPORE MJEŠTANIMA 

Četverogodišnji mandat našeg Vijeća 
je istekao.
Smatram da je Općinsko vijeće 
svoj posao odradilo vrlo kvali-
tetno, da je u svim segmentima 
pratilo, podržavalo i usmje-
ravalo načelnika ako se za to 
ukazala potreba.
Za ove četiri godine koje su 
prošle vrlo brzo, bilo je vidljivo 

da se nismo obazirali na stra-
načku pripadnost. Sve odluke 

su se donosile na dobrobit 
zajednice, na dobrobit 
mještana općine Ro-
višće. Stoga s pravom 

očekujemo da će žitelji naše Općine 
prepoznati naš rad u prošlom man-
datu, te se nadamo da ćemo dobiti 
povjerenje u Općini i za takav rad 
ubuduće.
Kao dosadašnji predsjednik Vijeća, 
očekujem podršku te obećajem da 
ćemo zdušno raditi na poboljšanju 
života mještana i uvjeta rada Opći-
ne Rovišće.
Kao što vijećnički klub HDZ-a nisu 
činili samo članovi HDZ-a, smatram 
da i u buduće treba raditi uključivo, 
na isti način, bez obzira na stranač-
ku pripadnost vijećnika jer samo 
tako možemo doći do napretka.

Početni saziv Općinskog vijeća Općine Rovišće
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OSTVARENO OSTVARENO OSTVARENO OSTVARENO PLANIRANO

10.166.537,77

11.550.135,66

15.933.019,42

19.084.001,68

24.240.000,00

KUNA

KUNA

KUNA

KUNA

KUNA

PRORAČUN OPĆINE ROVIŠĆE
U RAZDOBLJU 2017. - 2021.

UK
UPAN RAST PRORAČUNA

U RAZDOBLJU 2017. - 2

021
.

14.073.462,23 kuna

GODINA 2017. 2018. 2019. 2020.

PRIHODI - najznačajniji 8.274.677,49 kuna 12.610.151,36 kuna 19.123.812,99 kuna 15.770.462,70 kuna

PRIHOD OD POREZA 1.365.676,11 kuna 8.377.291,93 kuna 9.747.183,00 kuna 9.436.605,57 kuna

POMOĆI IZ PRORAČUNA  
I EU FONDOVA 5.128.958,67 kuna 2.168.494,14 kuna 7.408.176,56 kuna 4.442.170,04 kuna

IZVORNI PRIHODI 1.342.718,90 kuna 1.335.884,49 kuna 1.588.650,60 kuna 1.566.501,79 kuna

PRORAČUNSKI PRIHODI

GODINA 2017. 2018. 2019. 2020.

RASHODI- najznačajniji 10.166.537,77 kuna 11.550.135,66 kuna 15.933.019,42 kuna 19.084.001,68 kuna

Građenje komunalne 
infrastrukture 2.189.994,60 kuna 2.072.693,44 kuna 4.306.780,71 kuna 2.592.992,49 kuna

Održavanje komunalne 
infrastrukture 2.452.612,84 kuna 2.344.543,68 kuna 2.092.203,42 kuna 1.681.827,72 kuna

Organiziranje zaštite i 
spašavanja 504.073,25 kuna 327.735,00 kuna 374.358,19 kuna 300.735,13 kuna

Poticanje i razvoj 
gospodarstva 82.675,94 kuna 495.978,79 kuna 61.053,96 kuna 114.730,72 kuna

Socijalna skrb 127.710,04 kuna 159.833,21 kuna 569.368,83 kuna 987.613,28 kuna

Obrazovanje 565.955,13 kuna 2.436.537,01 kuna 1.804.175,66 kuna 1.744.512,23 kuna

Sport i rekreacija 249.425,00 kuna 305.632,33 kuna 419.786,85 kuna 1.075.896,15 kuna

Kultura i religija 146.550,00 kuna 1.409.359,32 kuna 3.707.388,30 kuna 8.602.990,61 kuna

Razvoj civilnog društva 96.970,50 kuna 69.460,00 kuna 99.362,49 kuna 55.281,43 kuna

PRORAČUNSKI RASHODI
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Općinsko je vijeće krajem rujna 2020. donijelo Odluku o komunalnom 
redu koja obvezuje sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povreme-
no borave na području Općine.
Komunalni redar posebno naglašava kako je vlasnik, posjednik ili ko-
risnik dužan ogradu uz javnu površinu održavati urednom i na način 
da ne predstavlja opasnost za
prolaznike. Ističemo dva članka navedene odluke:

Članak 9.
Vlasnici, posjednici ili korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog 
zemljišta dužni su održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine 
zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz jav-
ne površine, urednima i čistima, a posebno je zabranjeno odlaganje 
komunalnog, građevinskog i krupnog otpada (neispravnih strojeva, 
alata, prijevoznih sredstava, namještaja i sl.).
Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno 
građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održa-
vaju urednima i čistima na način propisan zakonom i ovom odlukom, 
komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, posjedniku ili korisni-
ku otklanjanje uočenih nedostataka. 
Ukoliko vlasnici, posjednici ili korisnici prostora iz prethodnog stavka 
ovog članka u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komu-
nalnog redara, ti će se nedostaci otkloniti putem treće osobe na tro-
šak vlasnika, posjednika ili korisnika prostora.

Članak  39.
Radi čuvanja javno prometnih–površina, nerazvrstanih cesta, poljskih 
ili šumskih putova, vlasnici ili korisnici zemljišta koje graniči sa jav-
no-prometnom površinom dužni su:

1. čistiti i uređivati odvode jarke uz tu cestu,

2. održavati živice tako da ne otežavaju prometovanje,

3. čistiti i uređivati bankine,

4. ukloniti drveće ili dijelove krošnje drveća koje otežava promet 
ili onemogućava zračenje i sušenje ceste.

Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se odr-
žavanje isti u ispravnom stanju, produbljivanje jaraka (čišćenje mulja 
i ostalog otpada koji onemogućava normalno otjecanje vode), košnja  
trave i korove s pokosa i dna jarka, te ugradnja i čišćenje betonskih 
cijevi odgovarajućeg profila na prijelazima preko jaraka u nivou s 
dnom jarka.
Općinsko vijeće još je u srpnju 2019. donijelo Odluku o uvjetima i 
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama, te divljim životinjama u Općini Rovišće.
Komunalno redarstvo posebno upozorava kako su vlasnici kućnih lju-
bimaca dužni onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površina-
ma bez nadzora. Navodimo najvažnije članke iz važeće odluke:

IZ ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

IZ ODLUKE O DRŽANJU KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 7.
Pse se smije izvoditi na javne površine jedino ako su označeni mi-
kro-čipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika. 

Članak 11.
Iz razloga sigurnosti prometa, mještana i drugih životinja, te u svrhu 
prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje 
kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez pri-
sutnosti i nadzora posjednika.

JEDNA OD RIJETKIH JEDINICA LOKALNE 
SAMOUPRAVE S POZITIVNIM PRIRODNIM 
PRIRASTOM STANOVNIŠTVA
Pomoć mladima od rođenja 
do studentskih dana
U općini Rovišće tijekom aktualnog mandata uveli su niz 
demografskih mjera, a jedna od najzanimljivijih i najvaž-
nijih svakako je jednokratna pomoć od 1500 kuna sva-
kom novorođenom djetetu, odnosno njegovim roditelji-
ma. Sve dok nije krenula epidemija, tradicija je bila da 
načelnik Slavko Prišćan u prostoru doma ugosti majke i 
očeve s novorođenčadi te im uz jednokratnu pomoć po-
dijeli i simbolične darove poput paketa s potrepštinama 
za djecu, a dobra vijest je što je Rovišće jedna od rijetkih 
jedinica lokalne samouprave u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji s pozitivnim prirodnim prirastom. 

PROJEKT AGLOMERACIJE (BJELOVAR - 
GUDOVAC – ROVIŠĆE) U TIJEKU
Na području Općine Rovišće (Rovišće, Gornje Rovišće, 
Kakinac, Domankuš te Žabjak) započeo je jedan od 
najvećih projekata na području Općine. Vrijedan je 
oko 13 milijuna kuna kojim će stanovnicima navede-
nih naselja biti poboljšana vodno-komunalna infra-
struktura te biti omogućena opskrba pitkom vodom.

Komunalac Rovišće d.o.o. otvorio je željeznariju s 
proširenim asortimanom u prostoru bivše cvjećarne 
Orhideja. Trgovina "TrgoR" otvorena je 26. travnja i u njoj 
su zaposlena dva stručna djelatnika koji će vam pomoći 
da izaberete sve što vam je potrebno.

Žabjak

Gornje Rovišće
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Na prijedlog načelnika Općine Ro-
višće i dopredsjednika Hrvatske 
zajednice općina Slavka Prišćana, 
tijekom posljednjih godina u Ro-
višću su održavani radni sastanci 
načelnika općine, ujedno i čla-
nova Hrvatske zajednice općina s 
područja Bjelovarsko - bilogorske 
županije te stručnih suradnika Hr-
vatske zajednice općina. Na jed-
nom od tih sastanaka koji je odr-
žan u prostorijama Centra udruga 
u Rovišću sudjelovali su i pročel-
nici jedinstvenih upravih odjela, 
a središnja tema sastanka bila je 
rasprava o aktualnoj reformi lokal-
ne samouprave o kojoj su tražena 
mišljenja i stavovi kolega načelni-
ka. Konkretnije rečeno, razgovaralo 
se o tome što je predviđeno tom 
reformom, dolazi li do smanje-
nja broja općina ili do smanjenja 
broja zaposlenih. U raspravu su se 
uključili i pročelnici koji su dali do 
znanja koliko važnu funkciju imaju 
u procesu upravljanja općinama.
Sama činjenica da 30 posto općina 
u Republici Hrvatskoj nema pročel-
nike je zabrinjavajuća. Upitno je tko 
će u budućnosti birati pročelnike, 
hoće li biti birani na mandate ili ne. 
Prisutni su se dotaknuli tema mo-
gućeg smanjenja broja zamjenika u 
svim upravama te smanjenja broja 
vijećnika. Prijedlog nekih načelni-
ka je bio da se usko specijalizirani 
poslovi prebace na županije, odno-
sno na usko specijaliziranu struku. 
Predstavnici Hrvatske zajednice 
općina usporedili su neke uspješ-
ne europske zemlje, njihov ustroj i 
sami broj općina. Uz to su iznijeli 
svoje prijedloge, objasnili na koji 
način oni mogu i dalje utjecati, 

RAZGOVORI O REFORMI LOKALNE SAMOUPRAVE U ROVIŠĆU

Načelnici sa suradnicima vode brigu od 
najsitnijih detalja do milijunskih projekata

ONO ŠTO JE 
SIGURNO DA ĆE 
DO ODREĐENIH 
REFORMI DOĆI, 
NO POTREBNO 
JE NAJMANJE 
DVIJE GODINE 
ZA PROMJENE 
JER ONE NISU 
NITI LAKE NITI 
JEFTINE

UDRUGA OPĆINA REPUBLIKE HRVATSKE

Prišćan s ministrom Marićem o financijskim potporama Općini
Načelnik Slavko Prišćan, koji je ujedno i pod-
predsjednik Udruge općina Republike Hrvatske, 
sudjelovao je u dvodnevnom programu godiš-
nje skupštine Udruge općina RH. Kako su ovoj 
godišnjoj skupštini prisustvovali premijer Vlade 
RH Andrej Plenković, ministar financija Zdrav-
ko Marić i ministar uprave Lovro Kuščević, naš 
načelnik je iskoristio priliku kako bi s njima, a 
posebice s ministrom financija, raspravio o pro-
blemu zatvaranja financijske konstrukcije za 
rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića u 
Rovišću, ali i o ostalim problemima s kojima se 
svakodnevno susreće u obnašanju funkcije op-
ćinskog načelnika.

iznositi stavove svih općina pa tako 
ih i zaštititi. Upravo su to posao i 
zadaće samo organizacije Hrvatske 
zajednice općina.
Nakon iscrpne rasprave izvedeno 
je nekoliko zaključaka u kojima se 
smatra da načelnici u svojim opći-
nama itekako vode brigu od najsit-
nijih detalja do višemilijunskih pro-
jekata. Načelnici su u svakodnevnoj 
komunikaciji s ostalim institucijama 
i organima vlasti. Mogla su se čuti 
mišljenja načelnika kako je Repu-
blika Hrvatska vrlo centralizirana 
zemlja, a za decentralizaciju se ne 
možemo boriti ukidanjem općina. 
Ono u čemu su se načelnici po-
sebno složili jest poticanje mladih 
na ostanak u Hrvatskoj, ostanak u 
svojim općinama, manjim mjesti-
ma. Pitanje o iseljavanju odmah je 
povelo i raspravu o problemu naru-
šene demografske slike Republike 
Hrvatske. Kako bi mlade zadržali 
ovdje, potrebno im je nešto  ponu-
diti za kvalitetan život, a kada se go-

vori o povezivanju općina odnosno 
o vodoravnom povezivanju, bitno 
je spomenuti i Europsku povelju 
o lokalnoj samoupravi i o njezinoj 
funkciji. Povelja naglašava da ovla-
sti i dužnosti lokalnih jedinica budu 
određene ustavom ili zakonom i 
ističe da bi svaka lokalna jedinica 
morala imati određenu samostal-
nost jer su one jedan od temelja 
demokratskog sustava.
Ono što je sigurno da će do odre-
đenih reformi doći, no potrebno 
je najmanje dvije godine za pro-
mjene jer one nisu niti lake niti 
jeftine. Zaključeno je da je potreb-
no puno ovakvih konstruktivnih 
sastanaka, gdje direktno možemo 
raspravljati o stanju u lokalnim 
jedinicama i problemima s kojima 
se općine nose. Načelnik Slavko 
Prišćan, glavni inicijator ovakvih 
sastanaka, zahvalio se svima koji 
su sudjelovali na sastanku u ime 
svih članova i predstavnika Hrvat-
ske zajednice općina.
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U Rovišću djeluju dvije ambulante opće 
medicine u kojima rade dr. med. Marina 
Breznik i med. sestra Ivona Mrak, te dr. 
med. Martina Čukman Dugandžić i med. 
sestra Lidija Nekić. U obje ambulante u 
skrbi se nalazi oko 3500 osoba. Uglavnom 
se radi o osobama srednje i starije život-
ne dobi, dok su najčešće kronične bolesti 
zbog kojih se javljaju u ambulantu arterij-
ska hipertenzija, šećerna bolest, te bole-
sti muskuloskeletnog sustava.

Cjelokupni zdravstveni sustav, a tako i 
mi u našim ordinacijama u općini Rovi-
šće, već se više od godinu dana borimo 
s pandemijom COVID-a 19. Od  početka 
pandemije do 22. travnja 2021. godine 
u ambulanti dr. Čukman Dugandžić re-
gistrirali smo 160 pozitivnih osoba na 
virus SARS-CoV-2. Prvi pozitivan slučaj 
zabilježili smo u rujnu 2020. godine.
U prosincu 2020. godine zahvatio nas 
je drugi val pandemije i tada smo bi-

lježili porast broja težih kliničkih slu-
čajeva.
Naši pacijenti visoke životne dobi su 
tada često bili hospitalizirani, a na-
žalost nismo uspjeli izbjeći ni smrtne 
slučajeve. Od kraja ožujka ove godine 
ušli smo u treći val i ponovo bilježimo 
znatan broj oboljelih u našoj općini Ro-
višće. Ovaj put obolijevaju osobe mlađe 
životne dobi, a virus se brzo širi unutar 
obitelji i radnih kolektiva.

ŽIVOT U VRIJEME PANDEMIJE COVID-A 19

HEGED: Općina se s razumijevanjem 
odnosi prema svojim poduzetnicima
Općina Rovišće donijela je 
prošle godine paket mjera 
kojima je, uz postojeće mje-
re Vlade RH, željela dodatno 
pomoći obrtnicima i podu-
zetnicima s područja Općine 
tikom krize uzrokovane pan-
demijom koronavirusa. Tako 
su poduzetnici i obrtnici, koji 
su zbog pandemije bili pri-
morani privremeno obusta-
viti svoje poslovanje, a u za-
kupu su poslovnih prostora 
u vlasništvu Općine Rovišće, 
oslobođeni plaćanja zakupa 
poslovnog prostora.
– Ova mjera je proširena i 
na one koji i dalje obavljaju 
svoju djelatnost u poslovnim 
prostorima u vlasništvu Opći-
ne Rovišće, a budući da im je 
znatno smanjen promet pla-
ćat će 50 posto zakupnine. Svi 
poslovni prostori na područ-
ju Općine biti će oslobođeni 
plaćanja komunalne nakna-
de, a od Hrvatskih voda smo 
tražili oslobađanje ili barem 
odgodu plaćanja naknade za 
uređenje voda – kazao je tada 
općinski načelnik Prišćan.

Općina je omogućila lokalnim 
proizvođačima poljoprivred-
nih proizvoda da kućice za 
prodaju na javnim površinama 
koriste bez naknade. Također, 
nije pokretala postupke prisil-
ne naplate poput slanja opo-
mena i ovrha, kako za pravne 
tako i za fizičke osobe.
-Moram priznati da se opći-
na s razumijevanjem odnosi 
prema nama poduzetnicima, 
kaže Zdravko Heged te doda-
je kako su i dalje oslobođeni 
plaćanja naknade za korište-
nje terase, a najam prostora u 
općinskoj zgradi plaćaju s 50 
posto popusta.
Heged uz zahvalu svojoj Op-
ćini ima primjedbe za rad dr-
žavnih tijela. Pozdravlja ispla-
te zaposlenicima koji nisu 
mogli raditi tijekom krize i ta 
ih je mjera održala na životu, 
ali s druge strane ne razumije 
kako mogu biti otvoreni baze-
ni, ljudi se gurati na blagaj-
nama u velikim centrima, a 
na terasama kafića inspektori 
bacaju stolove ako nisu uda-
ljeni prema njihovim željama.

Oboljelo 160 Rovišćana, sada obolijevaju mlađi

PANDEMIJA 
COVID-19



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE TRAVANJ 2021. 9

Poginule branitelje 
nikada nećemo zaboraviti
U spomen na jedanaest hrvatskih branitelja među kojima šestoricu 
sumještana koji su 29. rujna 1991. godina poginuli oslobađajući Grad 
Bjelovar na prostoru Barutane, izaslanstvo Općine Rovišće, položilo je 
vijence i upalilo svijeće na Spomen području Barutana, te kod spomen 
obilježja podignutog u čast poginulim hrvatskim braniteljima u Rovi-
šću, Predavcu i Podgorcima.
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MINISTRICA MARIJA VUČKOVIĆ:

Stvorili ste uvjete za ugodan i kvalitetan život
„Bilo mi je veliko zadovoljstvo 
otvoriti Kulturni centar Rovišće 
koji će unaprijediti kvalitetu života 
stanovnika svoje općine. To je ve-
likim dijelom i cilj mjera ruralnog 
razvoja, stvoriti uvjete za ugodan 
i kvalitetan život stanovnicima 
ruralnih krajeva te ih ponukati 
na ostanak i širenje svojih obite-
lji. Od srca hvala na priznanju za 
osobit doprinos u razvoju Općine 
Rovišće, svi zajedno svakodnevno 

dokazujemo da znamo usmjeriti i 
koristiti EU sredstva, a pred nama 
je u sljedećem financijskom raz-
doblju gotovo 5 milijuna eura za 
ulaganja u hrvatsku poljoprivre-
du, pomoću kojih ćemo nasta-
viti rast i razvoj poljoprivrede i 
ruralnih područja i u narednim 
godinama“, istaknula je u Rovišću 
ministrica poljoprivrede Marija 
Vučković.
Do sada je za Bjelovarsko-bilo-

gorsku županiju ugovoreno kroz 
Program ruralnog razvoja više od 
1 milijarde kuna kroz nešto više 
od 15 tisuća projekata, od čega 
je isplaćeno 787 milijuna kuna. 
Kroz mjeru 7 Programa ruralnog 
razvoja za temeljne usluge i ob-
novu sela ugovorena je potpora 
u vrijednosti od gotovo 181 mili-
jun kuna putem 58 projekata, pri 
čemu su isplaćena 102 milijuna 
kuna, dodala je ministrica.

SVEČANO OTVOREN KULTURNI CENTAR ROVIŠĆE

Prekrasno zdanje 
otvara vrata  
mještanima

Kulturni centar Rovišće investicija je 
s izgradnjom, unutarnjim oprema-
njem i nabavkom potrebne opreme 
vrijedna 8,5 milijuna kuna. Projekt je 
u potpunosti financiran iz Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni ra-
zvoj, a moderni kompleks koji se uz 
iznimno kvalitetnu kino-dvoranu s 
otprilike 150 sjedećih mjesta sastoji 
i od više prostorija predviđenih za 
rad i djelovanje udruga koje djeluju 
na području Općine.
Uz ministricu Vučković, koja je ujed-
no bila i izaslanica premijera Andre-
ja Plenkovića, na svečanosti su bili 
i saborski zastupnici Miro Totgergeli 
i Vladimir Bilek, Dinko Tandara, po-
moćnik ministra branitelja, iz Župa-
nije Neven Alić, a grada Bjelovara 
Igor Brajdić. Bili su tu i kandidati 
HDZ-a za bjelovarskog gradonačel-
nika Zoran Bišćan i kandidat HDZ-a 
za župana Marko Marušić. Posebno 
mjesto u publici imali su počasni 
građani Rovišća general Mile Ćuk i 
Vladimir Sitek.
Slavko Prišćan, načelnik općine 
Rovišće, opisao je četverogodišnji 
mandat svoje uprave kao izuzet-
no uspješan, jedan od pokazatelja 
svakako je općinski proračun koji je 
narastao više od četiri puta! Nakon 
kratkog filma u kojem smo vidjeli 
kako se općina ravnomjerno razvija 
te obnavljaju i grade brojni objekti 
javne namjene, Prišćan je zahvalio 
na velikoj potpori Vlade i ministar-
stava u projektima koji se financi-
raju iz europskih fondova. Rovišće 
uz Centar kulture ima i obnovljeni 
vrtić koji je već premalen za svu dje-
cu općine koja se među rijetkima 

može pohvaliti pozitivnim prirod-
nim prirastom. Pri kraju je i gradnja 
novog doma za vatrogasce koji su 
već postali glavni dispečer za opre-
mu DVD-ima koja stiže iz Francuske.
Prišćan je zahvalio i županiji na po-
moći u obnovi školskih zgrada, a 
posebno je istaknuo kako Općina 
pokazuje socijalnu osviještenost 
pomažući svim skupinama, od no-
vorođene djece, učenika, studenata 
do umirovljenika.
Ministrica Vučković govorila je o 
znatnim izdvajanjima države u na-
mjeri da pomognu poljoprivredi i 
ruralnim sredinama, a kušajući do-
maće jagode s OPG-a Franjić iz Rovi-
šća rekla je da su bolje od „njezinih 
s Neretve“.
Uzvanici su tijekom proslave polo-
žili vijence na spomenik poginulim 
sumještanima u Domovinskom ratu, 
a načelnik Prišćan i predsjednik Op-
ćinskog vijeća Luka Markešić  do-
dijelili su priznanja Općine: ove su 
godine nagrađeni upravo ministrica 
Vučković, Komunalac Rovišće d.o.o. 
te francuski vatrogasci, koji će na-
gradu primiti kada stignu u Hrvat-
sku na otvorenje novog vatrogasnog 
doma.

Čast da presiječe vrpcu na 
otvorenju novoizgrađenog 
Kulturnog centra u Rovišću 
pripala je Mariji Vučković, 
ministrici poljoprivrede. Bio 
je to vrhunac proslave Dana 
općine Rovišće, najveće općine u 
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
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ROVIŠĆE

KRALJEVAC

G. ROVIŠĆE

KAKINAC

DOMANKUŠ

LIPOVČANI

PODGORCI

PREKOBRDO

ŽABJAK PREDAVAC

TUK

KOVAČEVAC
ASFALTIRANJE 

CESTE U 
KRALJEVCU
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IZGRADNJA 
KULTURNOG 
CENTRA

ISKOP PUTNIH 
JARAKA U 
KOVAČEVCU

OBNOVA PODRUČNE 
ŠKOLE KRALJEVAC

UREĐENJE 
VATROGASNOG 
DOMA U ŽABJAKU

ASFALTIRANJE 
CESTE U ŽABJAKU

VATROGASNI 
CENTAR U 
ROVIŠĆU

OBNOVA I DOGRADNJA 
DJEČJEG VRTIĆA "PALČICA"

RAVNOMJERAN RAZVOJ 
SVIH DIJELOVA OPĆINE

IZGRADNJA 
NOGOSTUPA 
I OBORINSKE 
KANALIZACIJE 
ROVIŠĆE - TUK

VATROGASNI 
DOM U TUKU
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ROVIŠĆE

KRALJEVAC

G. ROVIŠĆE

KAKINAC

DOMANKUŠ

LIPOVČANI

PODGORCI

PREKOBRDO

ŽABJAK PREDAVAC

TUK

KOVAČEVAC

ASFALTIRANJE  
I NOGOSTUP  
U PREDAVCU

DJEČJE IGRALIŠTE 
U ULICI 29. RUJNA
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UREĐENJE 
DRUŠTVENOG 
DOMA U 
KAKINCU

UREĐENJE 
MJESTA U 
SURADNJI S 
MJEŠTANIMA 
LIPOVČANA

ZACIJEVLJIVANJE 
PUTNIH JARAKA 
U LIPOVČANIMA

AUTOBUSNA 
STANICA U 
PREKOBRDU

UREĐENJE OKOLIŠA 
DRUŠTVENOG DOMA 

U PREKOBRDU

OBNOVA PODRUČNE 
ŠKOLE PREDAVAC

UREĐENJE PROSTORA 
ISPRED PODRUČNE 
ŠKOLE U PODGORCIMA

GRADNJA CENTRA 
KULTURE U PREDAVCU

ASFALTIRANJE CESTE 
PREDAVAC-PREKOBRDO

UREĐENJE OKOLIŠA 
DVD-a DOMANKUŠ

ASFALTIRANJE  
U DOMANKUŠU

ASFALTIRANJA CESTA  
GORNJEM ROVIŠĆU

Općina Rovišće vodi brigu o 12 naselja, Domankuš, Gornje Rovišće, Kakinac, Kovačevac, Kraljevac, Lipovčani, 
Podgorci, Predavac, Prekobrdo, Rovišće, Tuk i Žabjak. Najveća naselja su Rovišće i Predavac. Općinske vlasti 
nastoje svojim aktivnostima i projektima osigurati kvalitetne uvijete života i komunalnu infrastrukturu svim 
dijelovima općine pa je tako u proteklom razdoblju Općina, što sama što u suradnji s drugima, osigurala 
sredstva za izgradnji i obnovu mnogih objekata i uređenje prometne i komunalne infrastrukture.

BESPLATAN WIFI ZA 
STANOVNIKE I POSJETITELJE 
LOKALNE ZAJEDNICE 
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IZGRAĐEN KULTURNI CENTAR U ROVIŠĆU

PROŠIREN DJEČJI VRTIĆ "PALČICA"

NOVI VATROGASNI CENTAR U ROVIŠĆU

Objekt za poboljšanje kulturnog života

Sada ima prostora za četiri starosne skupine

DVD Rovišće čeka preseljenje u novi dom

Svečano je u veljači prošle godine 
otvoren prošireni i uređeni dječji 
vrtić Palčica u Rovišću, a uz načel-
nika Općine Rovišće Slavka Prišća-
na otvorio ga je tadašnji državni 
tajnik u Ministarstvu demografije 
i obitelji Ivica Bošnjak. Upravo je 
Ministarstvo demografije i obitelji 
financiralo gotovo polovicu ove 
investicije ukupno vrijedne nešto 
više od 3,5 milijuna kuna. Sama 
Općina Rovišće također je uložila 
značajan dio novca iz proračuna, 
no iako to nije bio beznačajan 
iznos za jednu općinu, ulaganje u 
djecu i mlade jedan je od priori-
teta u ovoj općini. Kapacitet vrtića 
povećan je s dojučerašnjih 30 na 
90 djece, a dok je velik broj djece 

Potkraj prošle godine završena 
je izgradnja Kulturnog centra u 
Rovišću, a ubrzo potom stigla je 
i uporabna dozvola za zdanje 
koje će u budućnosti biti središ-
nje mjesto svih kulturnih zbiva-
nja na području Općine Rovišće. 
Radovi su trajali nešto manje od 
godine dana, a ukupna investicija 
s izgradnjom, unutarnjim opre-
manjem i nabavkom potrebne 
opreme iznosila je 8,5 milijuna 
kuna. Ovaj je projekt u potpunosti 
financiran iz Europskog poljopri-
vrednog fonda za ruralni razvoj, 
a moderni kompleks koji se uz 
iznimno kvalitetnu kino-dvoranu 

Završava se izgradnja novog i mo-
dernog vatrogasnog centra Do-
brovoljnog vatrogasnog društva 
Rovišće, još jednog kapitalnog i 
značajnog projeka na području 
Općine Rovišće. Novi vatrogasni 
dom nalazi se na mjestu nekadaš-
njeg sajmišta, a financiranje ovog 
projekta u iznosu od 6,7 milijuna 
kuna u potpunosti je osigurano 
putem mjere 7.4.1. ruralnog razvoja 
– Ulaganje u pokretanje, poboljša-
nje ili proširenje lokalnih temelj-
nih usluga za ruralno stanovniš-

iz Rovišća ranije morao ići u bje-
lovarske vrtiće, već više od godinu 
dana to više nije potrebno jer za 
sve mjesta ima u Palčici. Prostor je 
proširen sa 160 četvornih metara 
za više od 300 pa se Dječji vrtić 
Palčica sada prostire na 460 če-
tvornih metara, a tu je i prostrano 
dvorište.
Umjesto jedne vrtićke skupine, u 
Palčici sada ima prostora za četiri 
starosne skupine, a umjesto tro-
je djelatnika, ondje ih sada radi 
osam. Osim vanjskog uređenja i 
proširenja, zgrada Palčice u sre-
dištu Rovišća potpuno je preure-
đena i iznutra, a opremljena je i 
svom opremom nužnom da bi bo-
ravak mališanima bio što ugodniji. 

Što je najvažnije, poboljšani su i 
uvjeti i kvaliteta rada s djecom jer 
se sada mogu organizirati skupine 
s manjim brojem djece, što bitno 
olakšava i rad djelatnicima od-
nosno odgajateljima. Nestale su i 
liste čekanja na kojima je nekoć 
bilo i pedesetak djece, a rodite-
lji su izuzetno zadovoljni jer su 
napokon riješili problem gdje će 
ostaviti djecu kako bi mogli raditi 
jer su djeca sigurna i zbrinuta, što 
im olakšava svakodnevicu i podiže 
standard života. U Rovišću eko-
nomska cijena vrtića iznosi 1630 
kuna, koju općina Rovišće sufi-
nancira sa 980 kuna, a roditeljima 
mjesečno za boravak ostaje izdvo-
jiti 650 kuna.

s otprilike 150 sjedećih mjesta 
sastoji i od više prostorija predvi-
đenih za rad i djelovanje udruga 
koje djeluju na području Općine 
Rovišće, uskoro će biti i službeno 
otvoren. Novoizgrađeni kulturni 
centar bit će to mjesto u kojem će 
se ubuduće odvijati najveći dio 
društvenog života u općini, a kul-
turni centar je predviđen za čitav 
niz događanja.
Ondje se mogu održavati kazališ-
ne i kino predstave, predavanja, 
kulturno – umjetnički program, 
izložbe i sve ostalo što se i inače 
odvija u sličnim prostorima pred-
viđenim za kulturni i društveni 

život. Bit će to mjesto u kojem 
će sadržaje za sebe pronaći svi 
mještani općine. Od najmlađih 
kao što su djeca iz vrtića i osnov-
noškolci, koji će ovaj prostor moći 
koristiti za potrebe nastave, Kul-
turni centar koristit će se kako bi 
se upoznalo djecu i mlade s Do-
movinskim ratom i svim onim što 
su branitelji dajući život za domo-
vinu omogućili nama život, rad i 
slobodu. Koristit će ga i udruge 
građana, udruge umirovljenika, 
sve grupacije ljudi s područja 
općine, a konačni cilj je ovaj pre-
krasan prostor što je moguće više 
upotpuniti sadržajima.

tvo, uključujući slobodno vrijeme 
i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu. Pripadnici DVD-a 
Rovišće vjeruju u novi dom bi tre-
bali preseliti vrlo brzo, a posebno 
su sretni jer se nalazi na savršenoj 
lokacije i vatrogasci su konačno 
maknuti iz središta Rovišća.
Inače, u stožernom općinskom 
DVD- Rovišće ima 20 operativ-
nih članova, a ukupna investicija 
s uređenjem okoliša na kraju će 
iznositi oko 7,5 milijuna kuna. Iz-
gradnjom

ovog vatrogasnog doma rješava se 
pitanje vatrogasaca za sljedećih 
pedesetak godina, a ako će drža-
va u budućnosti imati sluha, nije 
nemoguće da se jednog dana u 
Rovišću formira javna vatrogasna 
zajednica i zaposli određen broj 
ljudi. Budući vatrogasni dom ima 
sve što je potrebno takvom objek-
tu. Od garaže za četiri kamiona i 
kombije, skladišta za kompletnu 
opremu, dežuraone, a danas, su-
tra, možda i spavaonica za buduće 
profesionalce.

3,5

8,5

6,7

MILIJUNA KUNA 
VRIJEDNA JE 
INSVESTICIJA 
U DJEČJI VRTIĆ 
"PALČICA"

MILIJUNA KUNA 
VRIJEDNA 
JE UKUPNA 
INVESTICIJA S 
IZGRADNJOM, 
UNUTARNJIM 
OPREMANJEM 
I NABAVKOM 
POTREBNE 
OPREME

MILIJUNA KUNA 
ZA CENTAR 
OSIGURANO 
JE PUTEM 
MJERE 7.4.1. 
RURALNOG 
RAZVOJA

3
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U 2021. godini očekuje se i otvo-
renje Kulturnog centra Predavac. 
Ovaj moderni objekt radio se 
kroz više godina u nekoliko faza, 
a završna četvrta faza nedavno je 
završena. U izgradnju Kulturnog 

centra u Predavcu, zdanja koje će 
moći primiti oko tri stotine ljudi, 
uloženo je tri milijuna kuna, a 
radovi su financirani uz pomoć 
Ministarstva kulture. Budući Kul-
turni centar postat će središnje 

mjesto za sva događanja u Pre-
davcu, a ondje će se održavati 
predstave, koncerti i sve ostalo 
po potrebi lokalnog stanovništva. 
Također, ondje će mjesto pronaći 
i udruge iz Predavca.

NAKON NEKOLIKO FAZA

Uskoro otvorenje Centra kulture u Predavcu
3

MILIJUN KUNA 
VRIJEDNA JE 
INVESTICIJA

Asfaltirana prometnica od Predavca prema Prekobrdu
U 2019. godini završeno je asfaltiranje pro-
metnice od Predavca prema Prekobrdu. 
Ovaj je pravac dug nešto manje od 1700 me-
tara do prije nekoliko godina imao status 
županijske ceste, a kako je u međuvremenu 
spuštena na razinu nerazvrstane ceste, tim 
je dobila mogućnost da se njena moderni-
zacija prijavi za sufinanciranje na neki od 
natječaja iz fondova Europske unije. 
Tako je na Mjeri 7.2.2 ruralnog razvoja op-
ćini Rovišće odobreno 1,3 milijuna kuna za 
financiranje ove prometnice, koja je iz ma-
kadamske postala asfaltirana cesta. 
Cesta Predavac – Prekobrdo iznimno je važ-

na jer je za mještane Prekobrda ona najbrži 
put ne samo do općinskog središta, već i do 
ostalih mjesta. Asfaltiranjem ove ceste Pre-
kobrdo je puno bolje povezano s ostatkom 
općine, a uz 1,3 milijuna kuna, koliko je osi-
gurano putem fondova, sama općina sudje-
lovala je u financiranju sa nekih 200 tisuća 
kuna. Naime, dio prometnice od nekih 150-
200 metara nije ušao u projekt gradnje, no 
u Općini su odlučili cestu do kraja napraviti 
odjednom i u tu je namjenu investirano oko 
200 tisuća kuna iz općinskog proračuna. 
Uz cestu je uređena i popratna infrastruktu-
ra kao što su odvodni kanali.

1.300.000 KUNA VRIJEDNOST JE RADOVA NA UREĐENJU PROMETNICE
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Tijekom 2018. godine napokon je 
riješeno i prometno iznimno opte-
rećeno raskrižje u središtu Rovišća, 
a vrijednost ovih radova iznosila je 
4,1 milijun kuna. Radovi su, osim 
uređenja raskrižja državne ceste 
DC28, obuhvaćali i rekonstrukci-
ju županijske ceste prema Tuku i 

lokalnu cestu LC37009, a ovim za-
hvatom konačno je riješen dugogo-
dišnji problem stanovnika Rovišća 
jer se tranzitni promet iz smjera 
Zagreba prema Bjelovaru i dalje 
Slavoniji, koji se kreće upravo ovom 
državnom cestom, godinama one-
mogućavao normalno prometova-

nje lokalnom stanovništvu Rovišća. 
Izgrađeni su ondje lijevi skretači 
za cestu prema Tuku s bjelovar-
ske, kao i za cestu prema Kakincu 
sa zagrebačke strane. Raskrižje je 
sada semaforizirano, ali i s video-
detekcijskim senzorima te tipka-
ma za pješake.

UREĐENJE RASKRŠĆA U ROVIŠĆU

Riješen problem tranzitnog prometa4,1
MILIJUN KUNA 
VRIJEDNOST 
JE RADOVA 
NA UREĐENJU 
RASKRIŽJA 
U SREDIŠTU 
ROVIŠĆA

Asfaltirana cesta kroz  
Gornje Rovišće
Tijekom 2017. godine završeno je asfaltiranje župa-
nijske ceste kroz Gornje Rovišće u duljini 1130 me-
tara. Ova dionica je modernizirana u suradnji općine 
Rovišće i Bjelovarsko-bilogorske županije, a ukupna 
vrijednost investicije iznosila je 866 tisuća kuna. Pe-
deset posto sredstava osigurala je Županijska uprava 
za ceste, a drugu polovicu sama Općina.

Nogostup od Rovišća prema Tuku
Tijekom aktualnog mandata završena je i izgradnja nogostupa od Rovi-
šća, Ulicom Stjepana Radića prema Tuku. Nogostup se gradio u neko-
liko etapa kroz duže vremensko razdoblje, a četvrta i posljednja etapa 
završena je koncem 2018. godine bila je vrijedna 625 tisuća kuna. 
Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 2,5 milijuna kuna, a izgrađe-
no je više od dva kilometra nogostupa s pripadajućom infrastrukturom. 
Ova dionica iznimno je važna jer tim putem svakodnevno prolazi veliki 
broj djece, ali i ostali stanovnici, a radi se i o vrlo prometnoj cesti zbog 
čega je posebno važna briga o sigurnosti svih sudionika u prometu. 
Izvođač je, kao i u prethodnim fazama, bio Komunalac Rovišće, a radovi 
su sufinancirani i putem  Programa održivog razvoja lokalne zajednice 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

866.000 KUNA 2.500.000 KUNAVRIJEDNOST UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
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OKOLIŠ AMBULANTE  
U ROVIŠĆU

VATROGASNI CENTAR U ROVIŠĆU

ŠKOLA U KRALJEVCU

KULTURNI CENTAR ROVIŠĆE

UREĐENJE PODRUČNE ŠKOLE 
U PODGORCIMA
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PODRUŠNA ŠKOLA 
PREDAVAC

VIŠENAMJENSKA POVRŠINA 
U PREDAVCU

DJEČJI VRTIĆ PALČICA

REKONSTRUKCIJA  
RASKRIŽJA U ROVIŠĆU

CENTAR KULTURE 
PREDAVAC
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KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o.

Svake godine proširujemo opseg 
poslova, otvaramo i željeznariju
Odluka o osnivanju vlastitog ko-
munalnog poduzeća koje će biti 
u vlasništvu općine Rovišće – Ko-
munalca Rovišće d.o.o., bila je 
jedna od najboljih odluka općin-
skog vodstva, uvjeren je Andrija 
Jendrek koji je na čelu tog uspješ-
nog poduzeća.
Tvrtka je samo prošle godine pri-
hodovala 3,5 milijuna kuna bez 
PDV-a, a čak 38 posto prihoda 
ostvareno je na tržištu pružanjem 
usluga pa je toliko manje obveza 
palo na teret općinskog proraču-
na. Komunalac je od prvog dana 
„u plusu“, dakle ne posluje s gu-
bitkom, a Jendrek naglašava da 
stvaranje nekog velikog profita 
i nije cilj takve tvrtke. Na njima 
je da građanima i zajednici pru-
že potrebne usluge na kvalitetan 
način po prihvatljivim cijenama.
Komunalac Rovišće je posljednjih 
godina utrostručio broj zaposle-
nih, sada ih je 15. Zanimljivo, jer 
to baš nije praksa u sličnim tvrt-
kama, u našem Komunalcu nema 
administrativnih djelatnika.
Novozaposleni su prijeka potre-
ba jer se proteklih godina pro-

mijenio, zapravo znatno proširio 
djelokrug rada. Njegovi djelat-
nici danas obavljaju poslove u 
niskogradnji, grade nogostupe, 
pješačke staze, dječja igrališta… 
Nitko nije precizno izračunao, ali 
od osnivanja Komunalca općina 
je, a time i njezini građani, ušte-
djeli puno novca jer su usluge 
koje su obavili njihovi djelatnici 
bile znatno povoljnije od raznih 
drugih privatnih ponuđača.
Najnovija djelatnost Komunalca 
Rovišće d.o.o. je trgovina. Naime, 
pri kraju je završetak uređenja že-
ljeznarije s proširenim asortima-
nom u prostoru bivše cvjećarne 
Orhideja. Angažirana su i dva tr-
govca koji imaju iskustvo upravo 
u trgovini takvim artiklima. Ako 
neki od traženih proizvoda i ne 
pronađete na polici dućana, dje-
latnici Komunalca naručit će ih 
umjesto vas i u najkraćem vreme-
nu će stići u Rovišće.
Roviški komunalci ističu još jed-
nu prednost u svom radu: brzinu 
reakcije na iznenadne događaje. 
Posebno se to odnosi na pomoć 
tijekom intervencije DVD-a.
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3Iskopi putnih jaraka te postavljanje prometnih znakova

Izgradnja križa u Lipovčanima na inicijativu mještana koji su 
sami prikupili dio sredstava, a Općina je pomogla u kupovini 
materijala, radom stroja te asfaltiranjem

Radovi na groblju u Rovišću

Radovi na groblju u Podgorcima

Radovi na nogostupu u  
Predavcu u ulici Stjepana Radića

RADOVI NA GROBLJU U PREDAVCU

Uređenje groblja u Rovišću



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE TRAVANJ 2021. 22

3 Radovi na Društvenom domu u Kakincu

Zacijevljivanje putnog jarka u Žabjaku

Asfaltiranje županijske ceste u Tuku

Postavljanje kućica za prodaju poljoprivrednih proizvoda Radovi dječje igralište u Ulici 29. rujna

Uređenje poljskih puteva  
na području Općine Rovišće

Iskop putnih jaraka u Dolinama
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VATROGASNA ZAJEDNICA

Do vrhunskih rezultata uz modrenu 
opremu i požrtvovne vatrogasce
Vatrogasna zajednica općine Ro-
višće jedna je od najorganizira-
nijih i najučinkovitijih, slobodno 
možemo reći, u cijeloj Republici 
Hrvatskoj. Duže vrijeme na po-
dručju općine djeluje samostal-
no, bez pomoći Javne vatroga-
sne postrojbe iz Bjelovara.
Jedan od glavnih razloga za 
njihovo uspješno djelovanje 
svakako je u činjenici da su 
među najbolje opremljenim 
društvima znatno izvan okvira 
županije.
Naime, prije nekoliko godi-
na uspostavljena je suradnja 
između DVD-a Rovišće i fran-
cuskih vatrogasaca – huma-
nitaraca "Groupe de Secours 
Catastrophe Francais", koji su 
u posljednjih godina više puta 
boravili u Rovišću, a vatrogas-
ci iz Rovišća bili su gosti svo-
jih kolega u Francuskoj. Samo 

prošle godine Francuzi su u 
Rovišće dopremili i obećana 
vatrogasna vozila, a ukupna 
vrijednost donacija u vatroga-
snoj opremi i vozilima do sada 
iznosi i više od milijun kuna. 
U planu je i nastavak surad-
nje jer Francuzi preko općine 
Rovišće i DVD-a Rovišće žele 
pomagati vatrogascima širom 
Hrvatske, ali i vatrogascima iz 
Bosne i Hercegovine, Rumunj-
ske i ostalih zemalja u okru-
ženje. Zajednička je želja da 
Rovišće postane distributivni 
centar i da upravo preko Rovi-
šća sva oprema ide dalje potre-
bitim društvima. Tako je već dio 
opreme upućen na otok Brač, te 
vatrogascima u Čazmu i Lonjicu.
Tijekom protekle četiri godine 
vatrogasci naše općine imali 
su 51 intervenciju, polovica 
otpada na tzv. tehničke kao 

što su intervencije zbog ne-
pogoda i nezgoda, a polovica 
otpada na gašenje požara.
Kada nisu na intervencijama 
ili u pripravnosti, članovi Va-
trogasne zajednice sudjeluju 
na svim važnijim crkvenim i 
općinskim događanjima. To 
svakako ne bi mogli da nema-
ju punu potporu općine Ro-
višće za sve aktivnosti, prije 

svih za gradnju novog doma 
na kojeg su izuzetno ponosni.
S druge pak strane, općinski 
čelnici zahvaljuju svim vatro-
gascima koji izlaze na inter-
vencije i svima koji na bilo 
koji način pomažu rad DVD-a.
Predsjednik Vatrogasne za-
jednice općine Rovišće je Vla-
do Kuzminović, a zapovjednik 
Goran Vinković.

3

Prezentacija 
vađenja 
unesrećenih iz 
automobila

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar - Kitarović 
ugostila je u svojoj predsjedničkoj rezidenciji u Zagrebu delegaciju 
općine Rovišće, DVD-a Rovišće i predstavnicima Udruge francuskih 
profesionalnih vatrogasaca Groupe se Secours Catastrophe Francais. 

Vatrogasci DVD-a Rovišće te francuski prijatelji iz 
GSCF-a, uz potporu općine Rovišće te pomoć g. 
Martina Gojanija, predstavnika albanske manjine u 
BBŽ-u koji je bio glavni kontakt i posrednik u ovoj 
misiji, nedavno su sudjelovali u humanitarnoj akciji 
pomaganja područja pogođenih potresima u Albaniji.
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PO POSAO U PROGRAM 'ZAŽELI'

U tri europska projekta Zaželi 
zaposleno 26 žena koje skrbe 
o više od 100 korisnika!

2,7
MILIJUN KUNA 
VRIJEDNOST 
JE PROGRAMA 
"GENERACIJI 
S LJUBAVLJU" 
ČIJI JE NOSITELJ 
UDRUGA 
UMIROVLJENIKA 
IZ PREDAVCA. 
PROJEKT U 
POTPUNOSTI 
FINANCIRA 
EUROPSKA 
UNIJA IZ 
EUROPSKOG 
SOCIJALNOG 
FONDA
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Tijekom posljednje dvije godine na 
području Općine Rovišće zaživjelo 
je čak tri programa pomoći starim 
i nemoćnim osobama i osobama 
s invaliditetom, a jednom od njih 
nositelja je Općina Rovišće, dok je 
u ostala dva programa Općina kao 
partner. Riječ je o programa projek-
ta "DA-želim posao" vrijednom oko 
2,5 milijuna kuna milijuna kuna 
kojeg u potpunosti financira Eu-
ropska unija iz Europskog socijal-
nog fonda, Operativnog programa 
Učinkoviti ljudski potencijali. Par-
tneri u ovom projektu su Hrvatski 
zavod za zapošljavanje – područni 
ured Bjelovar i Centar za socijal-
nu skrb Bjelovar, a cilj projekta je 
zapošljavanje žena starijih od 50 
godina, žena s invaliditetom i osta-
lih žena iz teže zapošljivih skupina, 
dok je razdoblje provedbe projekta 
30 mjeseci. Samo u ovom projek-
tu od kraja 2019. godine angažira-
no je 10 žena koje skrbe o više od 
40 korisnika. Projekt je ispunio sva 
naša očekivanja na radost vrijednih 
djelatnica i krajnjih korisnika. Neri-
jetko žene možete vidjeti na svojim 

biciklima i opremom kako s osmije-
hom obilaze svoje korisnike i uve-
seljavaju dane naših mještana koji-
ma je pomoć itekako potrebna. Sve 
korisnike projekta Zaželi ˝DA-želim 
posao˝ svaki mjesec dočekaju pa-
keti s osnovnim kućanskim i higi-
jenskim potrepštinama koji im ite-
kako dobro dođu u svakodnevnom 
životu. Interes korisnika na područ-
ju Općine Rovišće je velik, sve više 
je starijeg stanovništva, nemoćnih, 
bolesnih i samih od kojih je neki-
ma samo ponekad potrebna pa-
žnja i razgovor. Pri završetku pro-
jekta sve djelatnice programa bit 
će educirane za njegovateljice, što 
će im uvelike pomoći u budućnosti. 
Zahvaljujući partnerima u projek-

GENERACIJI S LJUBAVLJU

U projekt uključeno 12 žena koje brinu o 48 korisnika
Tijekom posljednjih godina na 
području Općine Rovišće zaživje-
lo je i nekoliko programa pomoći 
starim i nemoćnim osobama, a 
jednom od njih nositelj je Udruga 
umirovljenika iz Predavca nosi-
telj. Riječ je o programa projekta 
"Generaciji s ljubavlju" vrijednom 
2,738 milijuna kuna kojeg u pot-
punosti financira Europska unija 
iz Europskog socijalnog fonda, 
Operativnog programa Učinkovi-
ti ljudski potencijali. Partneri u 
ovom projektu su Hrvatski zavod 
za zapošljavanje – područni ured 
Bjelovar, Centar za socijalnu skrb 
Bjelovar, općina Rovišće i Bjelo-

varsko-bilogorska županija, a cilj 
projekta je zapošljavanje žena 
starijih od 50 godina, žena s in-
validitetom i ostalih žena iz teže 
zapošljivih skupina, dok je raz-
doblje provedbe projekta od ve-
ljače 2020. pa do kolovoza 2022. 
godine.
U ovom projektu angažirano je 
12 žena i u njega je uključeno 48 
korisnika treće životne dobi, kao i 
ostale osobe koje imaju invalidi-
tet, otežane životne mogućnosti i 
uvjete te su u nepovoljnom polo-
žaju u lokalnoj zajednici.
Inače, ovo nije jedini ovakav pro-
jekt koji se provodi na području 

Općine Rovišće, koja je još 2019. 
godine krenula u realizaciju pro-
grama "DA – želim posao" u sklo-
pu kojeg je zaposleno deset žena 
s područja općine koje skrbe za 
više od 40 korisnika. Taj je projekt 
vrijedan 2,5 milijuna kuna pa je 
ukupno gledajući u Općinu Rovi-
šće samo iz Europskog socijalnog 
fonda stiglo više od pet milijuna 
kuna, zaposleno je dvadesetak 
žena iz općine, a gotovo stotinu 
osoba su krajnji korisnici.
U sklopu ovog projekta svim za-
poslenim ženama podijeljeni su 
i bicikli s pomoću kojih će lakše 
obilaziti korisnike programa.

Djelatnica programa Ljiljana 
Frankol sa svojom korisnicom 
Katom Vitez. Svakodnevno ju 
posjećuje i upotpunjuje dane. 
Jednom mjesečno korisnici 
donosi pakete potrepština, a za 
blagdane razveseli kolačima.
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Kroz programe javnih radova 
u općini Rovišće u posljednje 
tri godine zaposleno je više 
od 130 osoba. Program se i 
dalje se provodi te će u 2021. 
godini biti zaposlene još tri 
osobe kroz javne radove.
Cilj programa ,,Uljepšajmo 
našu Općinu“  zapošljava-
nje je nezaposlenih osoba 
u javnim radovima Općine 
kao što su osobe s  invali-
ditetom, starije osobe od 
50 godina, hrvatski brani-
telji, te ostale nezaposlene 
osobe bez obzira na radni 
staž, zanimanje i kvalifikaci-
ju, a koje ispunjavaju uvjete 
za zapošljavanje u javnom 
radu i koje pripadaju sku-
pini teže zapošljivih osoba i 
dugotrajno nezaposlenih.
Jedan od ciljeva programa 
je omogućiti kroz društveno 
korisni rad aktivaciju neza-

poslenih osoba koje će pri-
donijeti zajednici kroz jav-
ne radove. Javni rad će biti 
neprofitan i nekonkurentan 
postojećem gospodarstvu. 
Društveno korisnim radom 

potaknuti će se i ublažiti so-
cijalne posljedice nezapo-
slenosti kroz suradnju svih 
dionika. Radom navedenih 
osoba putem ovog progra-
ma povećat će se motivira-

nost za zapošljavanje dugo-
trajno nezaposlenih osoba 
i drugih ranjivih skupina 
nezaposlenosti, s osobitim 
naglaskom na njihovu soci-
jalnu uključenost.

JAVNI RADOVI

Zaposleno 130 teško zapošljivih osoba s područja općine

Djelatnice i voditeljica projekta Bilogorski puteljak svjetlosti, 
Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora

Djelatnice i voditeljica projekta DA-želim posao!

Potpisivanje ugovora za projekt Zaželi

tu , podršci općinskog načelnika i 
projektnog tima, projekt se provodi 
uspješno po planu. Programi Zaželi 
dali su vrlo bitan doprinos našem 

socijalnom sustavu i brizi o stariji-
ma i nemoćnima te ćemo se truditi 
s ovakvim vidom pomoći i nastaviti 
i sljedećih godina na radost žena 

kao istinskom snagom nađe lokal-
ne zajednice, a tako i naših starijih i 
nemoćnih, onima kojima je pomoć 
prijeko potrebna.
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Već nekoliko godina Općina Rovišće za sve 
osnovnoškolce koji imaju prebivalište na 
području općine osigurava komplete bi-
lježnica i osnovnog školskog pribora poput 
olovaka, gumica ili šiljilo. Kompleti se na 
početku svake školske godine dijele svim 
učenicima OŠ Rovišće od prvog do osmog 
razreda, a svi kompleti prvog dana nove 
školske godine dočekuju učenike kako u 
Osnovnoj školi Rovišće, tako i u Područnim 
odjelima Predavac, Podgorci, Kraljevac. Uz 
to, dobivaju ih i učenici koji imaju prebivali-
šte na području općine Rovišće, a pohađaju 
škole izvan općine Rovišće. U Općini Rovišće 
pripremaju se kompleti za svakog učenika 
na način da svaki od njih dobije oniliko 
bilježnica, koliko mu je potrebno za čitavu 
školsku godinu, a sve s ciljem kako bi se 
roditeljima smanjili financijski izdaci koje 
iziskuje školska godina.

Općina Rovišće koliko može skr-
bi i pomaže sve generacije svojih 
mještana pa tako i studente. Za 
jednokratnu financijsku potpo-
ru studentima Općina Rovišće je 
u proračunu osigurala dovoljna 

financijska sredstva, a na natje-
čaj se samo prošle godine javilo 
50 studenata s prebivalištem na 
području općine. Uvjete je za-
dovoljilo njih 46, a svi oni dobili 
su jednokratnu potporu općine 

u iznosu od 1500 kuna. Bio je to 
najveći broj studenata koji se do 
sada javio na ovaj natječaj, a za 
ovu namjenu u proračunu Općine 
Rovišće ukupno je bilo osigurano 
80 tisuća kuna.

OPĆINA OSIGURALA 80.000 KUNA

Redovitim studentima 1500 kuna potpore Općine Rovišće

PROJEKT KOJI OPĆINA PROVODI VEĆ NEKOLIKO GODINA

Osigurane bilježnice i školski pribor za osnovnoškolce

Podjela bilježnica i školskog pribora 
učenicima područnog odjeljenja Kraljevac

Djeca iz škole u 
Predavcu koriste 

novo igralište 
s umjetnom 

travom za svoje 
aktivnosti
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ZADRUGA "SA SRCEM"

Mali zadrugari i djeca  
s posebnim potrebama
U lipnju 2018. Općinu Rovišće su sa svojim voditelji-
cama posjetili mali zadrugari, članovi školske zadruge 
„Sa srcem“.  Načelnik je u sali centra udruga ugostio 
tridesetak zadrugara koji su predstavili čime se sve 
bave u zadruzi. Posebno su pohvalili svoje školske 
prijatelje koji se unatoč posebnim potrebama  trude i 
uspješno izvršavaju zadatke u zadruzi. Mali zadrugari 
uvijek prate Općinu na sajmovima te izlažu svoje ra-
dove i za Dane Općine te na Danima božura.  Načelnik 
ih je zbog te uspješne suradnje nagradio sa simbo-
ličnim poklonima te častio sladoledom i obećao da 
će im u buduće više pomagati oko nabave materijala 
neophodnog za rad, a oni su mu predali lampion koji 
je njihov rad sa jedne od radionica u sklopu Zadruge. 

U GOSTIMA

Svi bi jednog dana htjeli biti načelnici
U goste Općini, sa svojom učiteljicom Renatom Koprivnjak, došli su 
učenici 3. razreda Osnovne škole Rovišće. Kako u sklopu nastavnog 
plana uče o Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i svojoj općini Rovišće, 
dogovorili su sastanak s načelnikom da im pobliže objasni što se i 
kako radi u općini te kako je to biti načelnik najmnogoljudnije i po 
njima najljepše općine u županiji. 
Načelnik ih je ugostio u vijećnici kojom su bili oduševljeni jer su sa-
znali da upravo tamo općinsko vijeće zajedno s načelnikom donosi 
važne odluke za napredak općine. Većina učenika je u razgovoru s 
načelnikom izrazila želju da kad odrastu budu načelnici svoje općine. 
Nakon što su pročitali svoje radove o Općini Rovišće i načelniku da-
rovali svoje literarne i likovne radove, obasuli su ga brojnim pitanjima 
vezanim za izgradnju nogostupa, cesta, dječjih igrališta, autobusnih 
stajališta, kićenje općine za predstojeće blagdane pa sve do izgradnje 
bazena, klizališta i zabavnog parka. Zadovoljni odgovorima i druženju 
s načelnikom pozvali su ga da sljedeći put on k njima dođe u goste.

Škole se obnavljaju diljem naše županije, 
pa tako i na području je općine Rovišće. 
Jedna od onih na kojima je energetska 
obnova završena i koje su i kompletno 
opremljene novim namještajem je i Po-
dručna škola Predavac.
U obnovu i opremanje škole uloženo je 
1.7 milijuna kuna pa pedeset učenika te 
njihovi učitelji i nastavnici nastavu po-
hađaju i rade u kvalitetnijim, ljepšim i 
ugodnijim uvjetima.
„Jako je velika razlika prije obnove i 
nakon što je škola obnovljena i to od 
prostora, zagrijavanja škole, namješta-
ja. Škola je potpuno opremljena prema 
svim zahtjevima novog kurikuluma, od 
projektora, laptopa, učenici idu na infor-
matiku. Namještaj je novi kao i školska 
kuhinja i blagovaona, imamo sve uvjete 
za nastavu. Prekrasno je za raditi. Za ra-
zliku kako je škola prije izgledala, ovo je 
nebo i zemlja“, rekla je Jadranka Lovrić, 
voditeljica Područnog odjela Predavac.
Osim Područne škole u Predavcu, na područ-
ju općine Rovišće kompletno je energetski 
obnovljena i Područna škola Kraljevac, a 
obnova tek očekuje Osnovnu školu Rovišće.
Energetska obnova Osnovne škole Rovi-
šće i školsko-sportske dvorane najveći 
je projekt u Bjelovarsko-bilogorskoj žu-
paniji kada je riječ o energetskim obno-
vama školskih zgrada, a kojom će osim 
vanjskog, škola poprimiti novi izgled i 
kada je riječ o unutarnjem uređenju.

Projekt kojim će se matična škola i pri-
padajuća dvorana temeljito obnoviti vri-
jedan je 15,3 milijuna kuna.
„Ovo je najveći projekt energetske ob-
nove u Hrvatskoj. Obnovljene su škole 
u Predavcu i Kraljevcu. Jako puno zado-
voljstva osjećamo kod učenika, roditelja 
i učitelja. U Predavcu i Kraljevcu novi je 
namještaj i nova oprema, sasvim druga 
priča od onih starih područnih škola. 
Uopće nije bitno koliko škola ima djece 
već da nam je svako dijete jednako važ-
no. Ovdje u OŠ Rovišće radit će se sto-
larija, podovi, krovišta, kotlovnice, dizalo 

za djecu s teškoćama, potpuno jedna 
nova slika iz novog stoljeća“, istaknula 
je ravnateljica OŠ Rovišće Blanka Klemić.
„Obnova matične škole ogroman je pro-
jekt. Nama je to iznimno važna škola, po-
nosimo se što imamo puno djece, tu je 
i dvorana koju treba obnoviti. Ona nije 
namijenjena samo djeci nego i rekrea-
tivcima i sigurno će doprinijeti boljem 
razvoju naše općine. U dogovoru sa Žu-
panijom ponudili smo rješenje ograde i 
rasvjete na dvorištu škole što daje novu 
sliku te bolje sigurnosne uvjete“, rekao je 
načelnik Općine Rovišće Slavko Prišćan.

ULAGANJA

Obnovljene škole u Predavcu i Kraljevcu, 
na redu je i matična škola Rovišće

Osnovna škola u Rovišće uskoro će biti temeljito obnovljena
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U tijeku ove pandemije i nastave na 
daljinu, kada smo izgubili neposredni 
kontakt s učenicima, razveselio nas je i 
dodatno za rad motivirao, veliki uspjeh 
naših matematičara na županijskom 
natjecanju. Imamo županijskog prvaka 
među osmašima, našeg Hrvoja Dragića. 
Imamo 2. i 3. mjesto među šestašima 
naše županije, naše učenike Mateja Ka-
ragića i Lanu Dominković. Tu su još i Mar-
ko Dominković na 4. mjestu te Antonio 
Filić na 7.(, u kategoriji šestaša). Ti izni-
mni uspjesi rezultat su predanog dugo-
godišnjeg rada unatoč svim teškoćama 
nastave na daljinu, „loših“ internetskih 
veza, epidemioloških mjera, mjera samo-
izolacija i izolacija. 
Sjetili smo se i ostalih njihovih uspjeha u 
matematičkom području. 
Pobrojat ćemo samo neke uspjehe: 
• 1. mjesto na županijskom natjecanju u če-
tvrtom razredu i 2. u petom (Hrvoje Dragić, 8 d)  
• redovito dobivanje pohvala i nagrada za 
plasman u 10% najboljih natjecatelja na 
međunarodnim natjecanjima Klokan bez 
granica (međunarodna udruga "Klokan bez 
granica" okuplja predstavnike  više od 80 
država svijeta) i Dabar (međunarodna inici-

jativa Bebras/Dabar, koja promiče informa-
tiku i računalno razmišljanje među učitelji-
ma, učenicima i u široj javnosti) 
• 2. mjesto na Županijskom natjecanju u pam-
ćenju znamenaka broja Pi (Antonio Matić, 7.a) 
• 3. mjesto na Europskom natjecanju u finan-
cijskoj pismenosti (grupa učenika 8. razreda) 

Razvijamo matematičku pismenost kroz 
različite projekte u našoj školi, sudjeluje-
mo na Festivalima matematike Mathfest 
u Tuheljskim Toplicama i Daruvaru. Po-
sebno smo ponosni na projekt Večer ma-
tematike, koji u našoj školi vodi učiteljica 
matematike Ljiljana Antolić, prof. Večer 
matematike je skup interaktivnih radioni-
ca koje potiču izgradnju pozitivnog stava 
učenika prema matematici. Sudjelovanje 
u zabavnim aktivnostima otkriva često 
zaboravljenu - zabavnu stranu matema-
tike, stvara nove ideje o tome što ma-
tematika jest i čime se bavi te dokazuje 
da matematičke probleme, i bez da smo 
svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi 
uspješno rješavamo. Večer matematike je 
prepoznatljiv događaj za roditelje i njiho-
vu djecu već od 2014. godine. 
 Verica Blagus, prof. matematike

MATEMATIKA U NAŠOJ ŠKOLI

Imamo županijskog prvaka!

MATEMATIKA NE LEŽI UKOPANA USRED 
KONTINENATA EGZAKTNIH ZNANOSTI; ONA JE NA 

NJIHOVIM OBALAMA, UZ OCEAN UMJETNOSTI. 
PRAVA JE MATEMATIKA UVIJEK BILA I LIJEPA, A 

PRAVA JE UMJETNOST UVIJEK BILA I ISTINITA.(VLADIMIR DEVIDÉ,1925.-2010.) 

Rezultati županijskih 
natjecanja iz matematike

Školska godina 2016./2017.
 z Hrvoje Dragić, kategorija 4. razred, 1. mjesto

Školska godina 2017./2018.
 z Hrvoje Dragić, kategorija 5. razred, 2. mjesto
 z Ema Habdija, kategorija 6. razred, 6. mjesto
 z Klara Jelavić, kategorija 6. razred, 11. mjesto

Školska godina 2019./2020. 
 z Petra Pofuk, kategorija 4. razred, 4. mjesto
 z Bruno Dragić, kategorija 4. razred, 5. mjesto
 z Adrian Laki, kategorija 4. razred, 6. mjesto
 z Antonio Filić, kategorija 5. razred, 4. mjesto
 z Lana Dominković, kategorija 5. razred, 8. mjesto

Školska godina 2020./2021.
 z Matej Karagić, kategorija 6. razred, 2. mjesto
 z Lana Dominković, kategorija 6. razred, 3. mjesto
 z Marko Dominković, kategorija 6. razred, 4. mjesto
 z Antonio Filić, kategorija 6. razred, 7. mjesto
 z Hrvoje Dragić, kategorija 8. razred, 1. mjesto

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA 2017. - 2021.

Rezultati učenika Osnovne škole Rovišće
IME I PREZIME 

UČENIKA
IME I PREZI-

ME MENTORA RAZRED GODINA OSTVARENI  
REZULTAT

Antonija Jaković Suzana Jurić 8. 2018. 12. mjesto

Antonio Šilarić Suzana Jurić 8. 2020. 1. mjesto

Valentina 
Djordjević Suzana Jurić 7. 2020. 7. mjesto

OŠ Rovišće za OŠ Gora

Od srca zahvaljujemo svim učenicima, 
roditeljima, djelatnicima i ravnateljici 
Blanki Klemić na predivnim poklonima 
koje su pripremili za učenike nižih razreda, 
učitelje, stručne suradnike, kuharicu, 
spremačice, domara, tajnicu i ravnateljicu.

Od srca zahvaljujemo svim učenicima, 
roditeljima, djelatnicima i ravnateljici Blanki 
Klemić na predivnim poklonima koje su 
ovaj put pripremili za učenike viših razreda 
i učitelje predmetne nastave. Poklone su 
ravnateljici Valentini, učitelju Tihomiru 
Pucoviću i učiteljici Đurđici Fran uručili učitelj 
TZK Tomislav Flinta i učiteljica hrvatskog 
jezika Davorka Jug.Podjela poklona povodom sv. Nikole u Dječjem vrtiću Palčica

IZ VRTIĆA
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Učenička zadruga „Sa srcem“ i u ovim teškim 
vremenima nije prestala s radom. Rekla bih 
da nam je rad pomogao da skrenemo misli, 
opustimo se i uživamo u kreativnim uradcima.
Zbog epidemioloških mjera radili smo s ma-
njom grupom i isključivo u svom razredu. 
Učenice 4. razreda i članice sekcije „Vezilje“ 
Ema Podvorec, Paula Habijanović, Antonija 
Tunić, Lana Šokman, Anastazija Šilarić, Tea 
Cerović i Elizabeta Gaši  izradile su 200 bo-
žićnih čestitki, bookmarkera (straničnika) i 
ostalih prigodnih slika. Čestitke smo kao i 
svake prethodne godine prodali Općini Ro-
višće i uprihodili pristojan iznos novaca od 
kojeg smo kupovali razni potreban materi-
jal za daljnji rad zadruge. Za sve sudionike 
Natjecanja iz hrvatskog jezika izradili smo 
bookmarkere (straničnike).
Ove školske godine dio zarađenog novca 
odlučili smo investirati u Drvenu reklamu za 
našu školu koju smo postavili u školskom 
dvorištu, a mlade zadrugarke su posadile 
proljetnice kako bi reklama izgledala ljepše.

učiteljica: Marija Jakovljević
voditeljica Učeničke zadruge „Sa srcem“

Osnovna škola Rovišće

Institut za razvoj i inovativnost mladih u su-
radnji s Hrvatskim Telekomom, uz podršku 
Ministarstva znanosti i obrazovanja, provodi 
Internet of Things (IoT) natječaj pod nazi-
vom Generacija NOW.
U projektu sudjeluju osnovne i srednje ško-
le, knjižnice, udruge i druge edukacijske 
ustanove koje rade s djecom i mladima.
Projekt se provodi u školskoj godini 
2019./2020., a nastavlja se i u 2020./2021.
Svi sudionici projekta (stotinjak ustanova 
u Hrvatskoj) dobili su donaciju IoT eduka-
cijske opreme, novčana sredstva za kup-
nju dodatne opreme, edukaciju te stručnu 
mentorsku podršku.

Cilj projekta je povezivati postojeća i nova zna-
nja u području tehnologije pri izradi kreativnih 
IoT projekata, razvijati kreativnost, inovativnost 
i razumijevanje modernih tehnologija, stvoriti 
priliku da učenici realiziraju projekt od koncep-
ta do gotovog modela, da uče jedni od drugih i 
tako stječu samopouzdanje.
Plus Code Club (programiranje), Croatian 
Makers liga – Osnovna škola Rovišće, pod 
vodstvom učiteljice informatike, Davorke 
medvedović, prvak je regije tri godine zare-
dom, sudjelovanje na međunarodnom ro-
botičkom natjecanju MakeX - sve je pomalo 
stalo zbog epidemije, ali planira se nastavak 
čim bude moguće.

Opis  
školskog vrta
Školski vrt Osnovne škole 
Rovišće ima oko 1 hektar. 
Radio se u dvije faze, 1965. 
godine i 2012. godine. 
Naime, u ljeti 2012. go-
dine izvršena je sanacija 
školskog parka ( rušenje 
opasnog drveća na sjever-
noj strani školskog vrta). 
U studenome 2012. godine 
posadili smo nove biljke.
 Tako sada u našem škol-
skom vrtu osim sezon-
skog cvijeća , sukulentnih 
biljaka, živice i travnjaka, 
ponosno rastu i Betula 
alba (breza), Picea abies( 
smreka), stabala oraha, 
Pinus strobus( rajmutov 
bor), Ilex aquifolium ( bož-
jakovina), Ulmus pumila 
( sibirski brijest), Prunus 
serulata ( japanska trešnja 
kauzan), Taxus media hyk-
si ( stupasta tisa), Acer ne-
gundo vanegata( šarenoli-
sni javor), Abies concolor ( 
koloradska jela),Lirioden-
dron ( tulipanovac), Cupre-
ssocyparis law. Variegata 
( čempres variegata), Acer 
platanoides globosum 
(kuglasti javor), Cedrus 
atlantika ( plavi cedar), 
Prunus serulata pendula ( 
žalosna japanska treš-
nja), Acer platanoides 8 
crvenolisni javor), Cedrus 
atlantica pendula (žalosni 
cedar), Liquidambar, Abies 
nordmanniana  (nordijska 
jela), Cedrus atlantica gla-
uca(plavi cedar) i Fraxynus 
ornus (crni jasen).
Usred vrta imamo i učioni-
cu na otvorenom.
Brigu o uređenju i održa-
vanju vrta vode učiteljica 
Marija Jakovljević, vodite-
ljica Učeničke zadruge „ Sa 
srcem“, domari i spremači-
ce, a kad je neka veća ak-
cija, cijeli kolektiv Osnov-
ne škole Rovišće. Vanjski 
suradnik je gospodin 
Branko Franjić, stručnjak 
za hortikulturu.
Ponosni smo na naš 
školski vrt koji krasi cijelo 
mjesto.

5

GENERACIJA NOW U OSNOVNOJ ŠKOLI ROVIŠĆE

Razvoj kreativnosti, inovativnosti i 
razumijevanje modernih tehnologija

DRVENA REKLAMA

Mali zadrugari uredili drvenu reklamu za školu



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE TRAVANJ 2021. 30

5

16. ožujka 2020. godine krenuli smo svi 
naglo na online nastavu. Nismo niti slu-
tili da će u idućih godinu dana to postati 
uobičajena praksa u školama, uz čestu iz-
mjenu online nastave i nastave u školama 
pod posebnim epidemiološkim uvjetima.
Online nastave najviše su pošteđeni 
učenici od 1. do 4. razreda, koji su se na-
kon prvobitnog lockdowna, u lipnju  vra-
tili u školske klupe i tamo ostali, uz po-
vremene sporadične slučajeve izolacije i 
samoizolacije učenika i/ili učiteljice, kad 
bi online nastava postala dobro kratko-
trajno sredstvo nastavka učenja i pouča-
vanja kod kuće. Stariji učenici od 5. do 8. 
razreda nisu nam se prošle školske godi-
ne vratili u školsku zgradu. Ove školske 
godine smo uglavnom mogli i sa starijim 
učenicima izvoditi učenje i poučavanje u 
školskoj zgradi, sa povremenim odlasci-
ma pojedinih razrednih odjela i/ili učite-
lja na samo/izolaciju, kada bi se nastava 
odvijala online.

Znalo se događati da su nam učenici na 
tabletima u učionici uz „čuvanje“ učitelja 
na zamjeni, a nastavu bi zapravo održavao 
učitelj u samoizolaciji online s tim učenici-
ma. Kada bi više učitelja istovremeno bilo 
u izolaciji, tada bi tjedan do dva svi učenici 
i učitelji prešli na online nastavu od kuće.
Što se promijenilo učenicima i učiteljima 
u vrijeme Covida19 i nastave u školskoj 
zgradi? Puno toga. U školskim autobusi-
ma i školskim hodnicima trebamo nositi 
svi maske za lice. U učionicama nosimo 
maske za lice ako ne možemo držati do-
voljno velik fizički razmak. Više nema 
mijenjanja učionica skoro svaki sat, već 
razredi ostaju cijelo vrijeme u jednoj uči-
onici. Naravno, to ne vrijedi za tjelesni, 
informatiku, kemiju, fiziku i tehnički.
U nastavi ne smijemo razmjenjivati isti 
pribor i materijale, a ako to ipak radimo, 
trebamo obavezno dezinficirati ruke. Na 
toalet idemo samo za vrijeme nastave, 
jedan po jedan, kako se ne bi stvarale 

gužve, jer u toaletu smije istovremeno 
biti najviše dvoje učenika. Imamo više 
odmora kada idemo jesti, jer u blagova-
onici također trebamo imati međusob-
ni razmak. Ispred svake učionice i/ili u 
učionici imamo sredstvo za dezinfekciju 
ruku, što često koristimo. Sad je još važ-
nije da nosimo papuče, jer se virus može 
prenijeti putem obuće. Na ulazu u ško-
lu je spužva namočena dezinfekcijskim 
sredstvom na koju stanemo kad ulazimo 
u školu.
Nema sastanaka u školi bilo koje vrste 
na kojem je više od desetak ljudi, sa-
stanci se odvijaju online. S obzirom na 
epidemiju i potrebu dezinfekcije prosto-
rija u međusmjeni, skraćen je sat na 40 
minuta i nema više 7. sata za izvanna-
stavne aktivnosti. Neki izborni predmeti 
se odvijaju online, jer ne stanu u satnicu. 
Sedmim i osmim razredima Sat razredni-
ka je u predsatu, što znači u 7:15 ujutro.
Ivana Vuletić, pedagoginja

RAD OSNOVNE ŠKOLE ROVIŠĆE U VRIJEME COVIDA19

Već smo naviknuti na život s  
maskom i školu bez odlaska u školu

PROJEKT „SIGURAN PROSTOR U ZAJEDNICI“

Bojanka koja djeci približuje nove obrasce ponašanja u pandemiji
Osnovna škola Rovišće sudjelovala je u projektu Regionalne 
zaklade za lokalni razvoj „ZAMAH“ pod nazivom „Siguran pro-
stor u zajednici“. Ideja projekta je bila osmisliti bojanku koja će 
djeci približiti nove obrasce ponašanja na koje nas je natjerala 
pandemija Covid 19 virusa, ali i kroz brojne literarne i likovne 
radove shvatiti dječje poimanje situacije u kojoj smo se našli. 
Osnovna škola Rovišće rado se, kao i mnogo puta do sada, 
uključila u projekt te su u njemu sudjelovali učenici 1. b, 2., 3. 
i 4. razreda MŠ Rovišće te učenici 1. razreda PŠ Podgorci. Među 
mnogobrojnim radovima izabran je i nagrađen rad učenice 4. 
razreda MŠ, Eme Podvorec  pod mentorstvom učiteljice Marije 
Jakovljević i rad učenika 2. razreda MŠ, Josipa Lepoglavca pod 
mentorstvom učiteljice Renate Koprivnjak. 
Posjetili su nas predstavnici udruge ZAMAH, gospodin upravi-
telj Drago Vručinić i stručni suradnik za filantropiju gospodin 
Roko Nakić, s brojnim primjercima bojanki pod nazivom „Oboji 
za bolje sutra“. Poštujući sve epidemiološke mjere u školskoj 
sjenici, uz prisustvo ravnateljice škole gospođe Blanke Klemić, 
koordinatorice projekta Andree Mikule i mentorica svečano su 
uručene bojanke kojima su se djeca izuzetno obradovala.
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Dogradnja i proširenje dječjeg vrtića Pal-
čica jedan je najvažnijih projekata op-
ćine Rovišće. O tome što znači za našu 
sredinu, razgovarali smo s Kristinom 
Manjkas, ravnateljicom i odgajateljicom 
Jelenom Franjić.
Dječji vrtić Palčica je do veljače 2020. bio 
mali vrtić s jednom skupinom djece u 
dobi od tri godine do polaska u školu. Ra-
dile smo nas tri odgojiteljice, a uz posao 
odgojiteljice obavljala sam i ravnateljski 
posao. Atmosfera je bila obiteljska, orga-
nizacijski nije bilo većih zahtjeva jer smo 
sve rješavali „u hodu“. Zadnjih godina 
prije proširenja vrtića znatno je porastao 
broj zainteresiranih roditelja koji su že-
ljeli dijete upisati u vrtić, pa smo uglav-
nom tada imali preko tridesetero djece u 
skupini, što je znatno otežavalo rad. Na-
kon dogradnje i proširenja vrtića mogli 
smo primiti i upisati svu djecu koja su 
bila na listi čekanja. Olakšanje je kada ne 
morate roditeljima govoriti kako za nji-
hovo dijete nema mjesta u vrtiću. Skupi-
ne su sada veličinom prostora i brojem 
djece usklađene s Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i na-
obrazbe, što znatno olakšava rad, po-
boljšava kvalitetu života djece u vrtiću i 
odražava se kroz zadovoljstvo djece, ro-
ditelja i zaposlenih u vrtiću. Novi prostor 
je estetski i kvalitetom puno primjereniji 
za djecu. Za boravak i igru djece Općina 
Rovišće  je nabavila profesionalnu opre-

mu i didaktiku. Na taj način povećava-
mo razinu sigurnosti djece, ali i kvalitetu 
aktivnosti koje se u vrtiću provode, kaže 
ravnateljica Kristina.
Za „tetu Jelenu“ prednosti rada u vrtiću u 
manjoj sredini su višestruke.
- Ljudi se uglavnom poznaju međusob-
no, često privatno poznaju i odgojitelje 
i ostalo osoblje vrtića. Odnosi s rodite-
ljima su ležerniji nego u većim sredina-
ma, komunikacija je lakša i šira. Brže se 
uspostavlja povjerenje između roditelja 
i odgajatelja i mislim da roditelji bez 
ustručavanja razgovaraju o nečemu što 
možda u većoj sredini ne bi. U provođe-
nju nekih naših aktivnosti i projekata su-
radnju s roditeljima ostvarujemo brže i 
jednostavnije, objašnjava Jelena i dodaje 
da od Općine Rovišće očekuje nastavak 

dobre suradnje kao i do sada: sudjelo-
vanje u nekim nama važnim događajima 
i danima, kao što je obilježavanje blag-
dana svetog Nikole,  maškare, svečanosti 
prigodom Božića i završetka pedagoške 
godine i slično.
- Nadam se da će se naša dobra suradnja 
nastaviti kroz praćenje potreba roditelja 
za smještajem djece u vrtić, nastavkom 
uređenja vanjskog prostora i igrališta te 
renoviranjem starog dijela vrtića, za što 
je Općina Rovišće aplicirala na europ-
ske fondove. Želim zahvaliti načelniku 
općine Slavku Prišćanu i svim njegovim 
suradnicima na dosadašnjoj suradnji i 
uloženim sredstvima. Djeca su naša bu-
dućnost i zato je svaka uložena kuna i 
sav uloženi trud dobro ulaganje u naše 
sutra, zaključuje Kristina.

TETE KRISTINA I JELENA:

Imamo sreću što Općina vodi 
brigu o budućnosti djece

RAZGOVOR S POVODOM

Ravnateljica Kristina Manjkas i  odgojiteljica Jelena Franjić
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POVIJEST ROVIŠĆANSKOG KRAJA

Po prvi puta održana Noć muzeja
Prošle godine u Rovišću je prvi puta organizirana Noć 
muzeja. U mjestu slavne i bogate prošlosti nije trebalo 
puno da zaživi ideja o Noći muzeja. Rovišće se prvi puta 
spominje u sačuvanim dokumentima još u 13. stoljeću. 
Pohodili su ga mnogi kraljevi, banovi, biskupi… Zbog 
svog zemljopisnog položaja bilo je važno središte. Priče 
i sadržaj o tom povijesnom bogatstvu građani su mo-
gli vidjeti u u Dvorani udruge Općine Rovišće. Bilo je tu 
puno uspomena, fotografija, slika zavičajnih slikara, pri-
ča i projekcija. Posjetitelji su krenuli u maleno putovanje 
kroz vrijeme. 

TRADICIONALNI BOŽIĆNI KONCERT

"Djetešce nam se rodilo"
Tradicionalni božićni koncert održan je 28. pro-
sinca 2019. u Društvenom domu Općine Rovišće. 
Božićni koncert održan je pod simboličnim nazi-
vom ˝Djetešce nam se rodilo˝. 
Društveni dom je bio popunjen do posljednjeg 
mjesta. Nastupila je dječja skupina KUD-a Ro-
višće , Župni zbor  Sveta Ana iz Bjelovara, KUD 
˝Stari graničar˝ Cirkvena, Mali vokalni sastav 
Mihe, dramska skupina OŠ Rovišće te mješovi-
ti zbor župe Presvetog Trojstva Rovišće. Svojim 
nastupom uljepšali su kulturni program tradi-
cionalnim božićnim i  crkvenim pjesmama te 
predstavom ˝Na Božić nikad nisi sam˝. 
Sve prisutne nakon nastupa pozdravio je i na-
čelnik Općine Rovišće Slavko Prišćan. Zahvalio je 
svima okupljenima te izvođačima na uspješnom 
nastupu. Poželio je svima sretan Božić i uspješ-
nu novu godinu te da nadolazeće blagdane pro-
vedemo sa svojim obiteljima u zdravlju i veselju. 

ODRŽANO

Izaslanstvo općine Rovišće na čelu s načelnikom 
Slavkom Prišćanom i predsjednikom Općinskog vijeća 
Lukom Markešićem prisustvovalo je svečanom obilje-
žavanju Dana općine Prozor Rama u rujnu 2019. Tom 
prilikom potpisana je Povelja o prijateljskoj suradnji 
između ove dvije općine, a u Prozoru je ta suradnja 
potvrđena. S obzirom da brojni Ramljaci žive u općini 
Rovišće, sklapanje ove suradnje je bilo pitanje vreme-
na. U svom govoru na svečanom obilježavanju Dana 
općine Prozor Rama, načelnik je ponosno istaknuo 
Ramljake koji su prvi stali u obranu domovine i borili 
se za danas slobodnu Republiku Hrvatsku. 

POVELJA O PRIJATELJSKOJ SURADNJI

Ramljaci su ponos naše općine

Susreti folklora osdržani su u Školsko – sportskoj 
dvorani Osnovne škole Rovišće u subotu 15. lipnja 2019.
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U povodu obilježavanja žu-
pnog blagdana Presvetog 
Trojstva, već nekoliko godina 
u Rovišću se organizira i ma-
nifestacija "Večer kulture i za-
jedništva". Ova manifestacija 
pokrenuta je s idejom da sta-
novnici naselja s područja op-
ćine predstave mjesta iz kojih 
potječu. 
Poznato je kako je Rovišće 
multikulturna sredžina u ko-
jem su dom pronašli doselje-
nici sa svih strana, a kako naj-
bolje nekome približiti tko si i 
odakle si, nego preko kuhinje i 
tradicijskih specijaliteta te bo-
gate trpeze sa slasnim jelima. 
Mogli su se tako tijekom "Večeri 
kulture i zajedništva" u društve-
nom domu u Rovišću probati 
specijaliteti i tradicionalna jela 
iz Hrvatskog zagorja, Janjeva, 
Letnice i Rame, odakle potječe 
dobar dio stanovnika s područ-
ja općine Rovišće. Mogle su se 
pogledati i tradicijske narodne 
nošnje iz tih krajeva, a druže-
nje je to koje uvijek protekne u 
ugodnom raspoloženju uz puno 
pjesme i plesa.

Posljednjih nekoliko godina 
Općina daruje božićnu predsta-
vu učenicima od 1. do 4. razreda 
osnovne škole. 2019. godine u 
Društvenom domu Rovišće or-
ganizirana je predstava pod na-
zivom „Vol i magarac“ u izvedbi 
Kazališta Oberon.
Predstava je dobila pozitiv-
ne kritike gdje god da je bila 
izvođena pa pretpostavljamo 
da će biti odličan dar učenici-
ma Osnovne škole Rovišće s 
područnim školama Predavac, 
Podgorci i Kraljevac u povodu 
božićnih i novogodišnjih blag-
dana. Nakon predstave Općina 
je organizirala i podjelu sim-
boličnih poklon paketa svakom 
učeniku.

NA DAR UČENICIMA

Vol i Magarac u  
Društvenom domu

Udruga žena općine Rovišće je 
sa svojom predsjednicom Ve-
snom Kovačević organizirala 
ugodno druženje u društvenom 
domu Rovišće u večernjim sa-
tima 30. studenog 2019. godine.  
Druženje je podržao i popratio 
veliki broj mještana. Podrška je 
stigla i od ostalih udruga žena 
pa su tako bile prisutne Udruge 
žena iz Gudovca, iz Cirkvene te 
iz Zrinskog Topolovca s načelni-
com Jasnom Mikles Horvat.
Večer su uljepšale izvedbe dječ-
je skupine Kulturnog umjetnič-
kog društva Rovišće koji nižu 
zapažene uspjehe, a  nastupio 
je MVS Mihe iz Rovišća. Glavni 
događaj ovog druženja bila je 
urnebesna predstava „Majka 
ženi sina“ u izvedbi kazališne 
skupine Udruge žena Gudovac 
koja niže uspjehe i osvaja pu-
bliku diljem županije.
Načelnik Općine Slavko Prišćan za-
hvalio je svima prisutnima te po-
držao ovakva druženja i poticanje 
aktivnosti koje pridonose boljoj 
kvaliteti života u našoj zajednici.

UDRUGA ŽENA

Žensko druženje 
uz kazališnu 
predstavu

ODRŽANO

VEČER KULTURE I ZAJEDNIŠTVA

Stanovnici naselja s područja općine 
predstavljaju mjesta iz kojih potječu

6

Na 8. moto i biciklističkom druženju, održanom 2018. godine.,  
na uskršnji ponedjeljak je organiziran i blagoslov motociklista i biciklista
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Sportsko ribolovna udruga SRD "Ribič" Traktorijada 2020.

Lovačka udruga "Srndać" 

Udruga žena Rovišće

Lovačko društvo Kuna Kraljevac

U SRD "Grabik" Predavac, 
ponosni su na svoje 
mlađe članove

6
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KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ROVIŠĆE 

Ljubav prema tradiciji bilogorskog kraja
Protekle dvije godine bile su radne i vesele 
za članice i članove Kulturno-umjetničkog 
društva Rovišće. Sudjelovanja na županij-
skim smotrama u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji donijele su nam nova iskustva i 
želju da budemo bolji i ustrajniji u svom 
radu i očuvanju baštine bilogorskog kraja.
Naglasak stavljamo na rad sa djecom i 
mladima. Cilj nam je prenijeti ljubav i 
želju prema kulturi i tradiciji bilogorskog 
kraja te ujedno osigurati mlađim genera-
cijama očuvanje kulturne baštine.
Istaknuli bismo rad u mjestu, a to su 
Susreti folklora u Rovišću u 2017. i 2018 
godini na kojima nas je posjetilo 10 dru-
štava sa područja Lijepe naše, a to su: 
KUD "Darda" iz Darde, KUD "Tomislav" iz 
Sv. Ivana Žabno, KUD " Prugovac" iz Pru-
govca, KUD "Darda" iz Darde, KUD "Čerali-
je" iz Čeralija, KUD "Rakalj" iz Raklja, HKD 
"Izvor" iz Donje Motičine , KUD "Palična" 
Severin, KUD "Zora" Piškorevci, KUD "Mijo 
Stuparić" Velika Ludina, KUD "Čiče" Novo 
Čiče svojim dolaskom u Rovišće donijeli 
su radost i veselje, te pokazali na koji na-
čin oni cijene i žive tradiciju svog kraja.
2018. godina nam je izrazito draga zbog 
postignutog uspjeha malog vokalnog 
sastava "Mihe" na Županijskoj smotri 
malih vokalnih sastava, a to je odabir 

od strane stručne komisije selektora 
Dražena Kurilovčana za predstavljanje 
Bjelovarsko-bilogorske županije na dr-
žavnoj smotri, odnosno na 15. susretima 
hrvatskih malih vokalnih sastava koji su 
bili održani u Sisku u Koncertnoj dvorani 
Miroslava Miletića Glazbene škole Frana 

Lhotke. Mihe su osvojile brončanu pla-
ketu na koju su izrazito ponosne, te im 
je ona veliki vjetar u leđa za željom za 
još boljim radom. Naravno sve to ne bi 
bilo da nema ustrajnog profesora Ivana 
Mihajlovića koji ulaže veliki trud u radu 
sa članicama MVS Mihe.

Mali folkloraši KUD-a Rovišće su u nastupili su na 21. Dječjoj smotri folklora BBŽ 
u Čazmi, održanoj 2019. godine. Prema odluci selektora i stručnog žirija, mali 
folkloraši KUD-a Rovišće će predstavljati Bjelovarsko – bilogorsku županiju na 
Đakovačkim malim vezovima.

Posjet biskupa Općini Rovišće  
i župi Presvetog Trojstva Rovišće
U petak 13. ožujka 2020. bila nam je čast i zadovoljstvo dočekati i ugostiti 
biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije mons. dr. Vjekoslava Huzjaka. Bi-
skup je u sklopu kanonske vizitacije i obilježavanja 10. godišnjice Bjelovar-
sko-križevačke biskupije posjetio sve župe svoje biskupije.  Biskup mons. dr. 
Vjekoslav Huzjak stigao je u pratnji župnika Presvetog Trojstva u Rovišću, vlč. 
Stjepana Šprajca. U Općini je biskupa dočekao načelnik Općine Rovišće Slav-
ko Prišćan sa suradnicima te predsjednikom općinskog vijeća gospodinom 
Lukom Markešićem. Uslijedio je ugodan razgovor i upoznavanje s radom Op-
ćine te projektima u izgradnji i o cjelokupnom društvenom životu u Općini.  
Također je obišao i Osnovnu školu Rovišće, dječji vrtić Palčica te groblja u 
Predavcu i Podgorcima. 
Biskupu se i ovim putem zahvaljujemo na posjeti , podršci u radu naše Župe i 
Općine sa željama da svi nastavimo sa suradnjom, izvrsnom komunikacijom 
i dobrim djelima na dobrobit svih žitelja kako Općine, tako i cijele Župe. 
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Ne samo u taekwondou žene su 
uzele primat i u sportskoj rekrea-
ciji općine Rovišće. Trenerica Maja 
Dragić usprkos 'covid krizi' dva 
puta tjedno zajedno sa svojim 'cu-

rama' održava treninge i brine se 
za njihovo fizičko stanje. Na tre-
ninge koji su prilagođeni uzrastu, 
sportskoj aktivnosti i mogućno-
stima Rovišćanki, redovno dolazi 

oko 20 žena i to starosti između 
15 i 60 godina koje su više nego 
zadovoljne prostorom u društve-
nom domu i tepihu za trening koji 
im je poklonila općina.

TAEKWONDO KLUB FOX

Obrana Rovišća u 
ženskim rukama
Kako je taekwondo sve popular-
niji među djevojčicama najbolje 
svjedoče događanja u Rovišću. 
Naime, tawkwondo klub Fox od 
općine Rovišće dobio je pro-
stor u kojem se oko 50 dječaka 
i djevojčica, starih između tri i 15 
godina, pod budnim i stručnim 
okom trenerskog para Andree 
Pacadi i Zorana Bugarinovića 
upoznaju s osnovama ovog lije-
pog borilačkog sporta. Za sada 
se svi u Foxu zadovoljavaju tre-
ninzima i tek razmišljaju o pr-
vim službenim borbama, a zani-
mljivost je u tome što je u Foxu 
znatno veći broj djevojčica tako 
da će očito ženske ruke braniti 
boje Rovišća.

SPORTSKA REKREACIJA

Rekreaktivke 
uživaju u sportu

NK "ROVIŠĆE" ROVIŠĆE

NK "DINAMO" PREDAVAC

NK "TOSK" TUK
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Svoju lidersku ulogu u sportskom 
životu općine Rovišće nogometaši s 
predavačke Brane potvrdili su svo-
jim rezultatima. Osim što su duži niz 
godina standardni i ugledni četvr-
toligaši, nogometaši Dinama iz Pre-
davca su u zadnje četiri natjecatelj-
ske sezone napravili veliki iskorak. 
Bili su sudionici finala županijskog 
Kup natjecanja koje je inače rezer-
virano za NK Bjelovar i Mladost iz 
Ždralova, a i u prvenstvenim natje-
canjima bili su više nego uspješni. 
Sezona 2017/18 bila im je prijelo-
mna. U završnici prvenstva osigurali 
su ostanak u društvu četvrtoligaša 
osvojivši deveto mjesto. Već u na-
rednoj sezoni 2018/19 Dinamo je u 
četvrtoj ligi igrao značajnu ulogu što 
je potvrdio osvajanjem šestog mje-
sta, da bi sezonu 2019/20, koja je 
bila nepotpuna i zbog koronavirusa 
igrana je samo u svom jesenskom 
dijelu, završili na osmom mjestu. U 
tekućoj sezoni, 2020/21 predavački 

NOGOMET – OTAC, SIN I DUH SVETI ŽITELJA ROVIŠĆA

Dinamo lider, Rovišće napreduje, Tosku kapa do poda

662
TISUĆA KUNA 
UTROŠENO JE 
ZA OBNOVU 
NOGOMETNOG 
IGRALIŠTA, 
SREDSTVA SU 
NAMAKNUTA 
KROZ 
MINISTARSTVO 
SPORTA I 
TURIZMA 
I KROZ 
SPONZORSKE 
AKCIJE

Dinamo trenutno je na sjajnom če-
tvrtom mjestu i u vrhu ljestvice gdje 
će sasvim sigurno i ostati.
Nogometna momčad Rovišća u 
zadnje četiri sezone tražila je svoj 
identitet. 2018. godine završila je na 
13. mjestu četvrte lige i vratila se u 
Prvu županijsku ligu kako bi uhvatila 
zamah za novi povratak. U narednoj 
sezoni, 2018/19, Rovišće je u društvu 
županijskih prvoligaša osvojilo peto 
mjesto, da bi u nepotpunoj 2019/20 
sezoni nakon jesenskog dijela na-
tjecanja bili na 12. mjestu. Tek ove 
sezone momčad Rovišća počela je 
pokazivati rezultate svog klupskog 
pospremanja. Trenutno je na četvr-
tom mjestu Prve županijske lige s 
dobrim izgledima da ostane u vrhu 
ljestvice.
Tosk iz Tuka zaslužuje sve pohvale 
za svoj rad i rezultate u zadnje če-
tiri godine. Postali su zaštitni znak 
Druge županijske lige, a naklon i 
'kapu do poda' zaslužili su svojom 

upornošću i sjajnim rezultatima. Se-
zonu 2017/18 završili su na četvrtom 
mjestu tadašnje Druge ŽNL sjever, 
da bi odmah slijedeće sezone osvo-
jili naslov prvaka, ali u jedinstvenoj 
Drugoj županijskoj ligi. Kako taj na-
slov nije slučajno došao u Tuk, no-
gometaši Toska potvrdili su u sezoni 
2019/20 u kojoj su ponovo progla-
šeni prvacima Druge ŽNL. Tosk iz 
Tuka i ove sezone u Drugoj ŽNL igra 
značajnu ulogu. Trenutno se nalazi 
na visokom drugom mjestu s veli-
kim izgledima da se i po treći put za 
redom okiti naslovom prvaka.
Četvrti rovišćanski nogometni klub 
je Hrvatski Sokol iz Podgoraca. Ovi 
hrabri 'sokoli' u zadnjih četiri go-
dine osvajali su dva puta deveto 
i jednom sedmo mjesto u Drugoj 
ŽNL, međutim, u ljeto prošle godine 
zapali su u organizacijske probleme 
tako što ih je napustio veliki broj 
igrača, pa je Hrvatski Sokol bio pri-
siljen odustati od natjecanja.



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE TRAVANJ 2021. 38

Šahovski klub za rad s mladima "Ivan Dvoržak" 

SAŽETAK USPJEHA OD 2017. - 2020.

7

20
17

. Najveći uspjeh:  
Mihael Jakrlin, 1. mjesto na Državnoj završnici Sportskih igara mladih, Split, 2. kolovoza 2017.

REZULTATI OSTVARENI NA DOMAĆIM SLUŽBENIM LIGA I KUP NATJECANJIMA

Uzrasna kategorija prema  
nazivu nadležnog saveza Naziv i stupanj natjecanja Plasman na kraju sezone  

ili natjecanja

KADETI DO 16 GODINA KADETSKA LIGA CENTAR 3.mjesto

POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE

Ime i prezime Uzrasna 
kategorija Disciplina Osvojeno 

mjesto
Datum i mjesto  

natjecanja

Mihael Jakrlin U-15 Šah 6. Trogir, 16.-22.6.2017.

Pavo Šimić U-15 Šah 10. Trogir, 16.-22.6.2017.

Patricija Šimić U-13 Šah 16. Trogir, 16.-22.6.2017.

Ema Habek U-11 Šah 10. Trogir, 16.-22.6.2017.

Laura Lukinović U-9 ŠAH 11. Trogir, 16.-22.6.2017.

Uzrasna kategorija prema nazivu 
nadležnog saveza Naziv i stupanj natjecanja Plasman na kraju  

sezone ili natjecanja

Kadeti do 16 godina 1. Kadetska liga centar 3.Mjesto

Juniori do 20 godina 1. Juniorska liga centar 1. Mjesto

Kadeti do 16 godina 1. Hrvatska kadetska liga 7. Mjesto

20
18

.

POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE

Ime i prezime Uzrasna 
kategorija Disciplina Osvojeno 

mjesto Rezultat Datum i mjesto  
natjecanja

Laura Lukinović Kadeti Šah 10. 4,5/9 15.-21. 6. 2018., Trogir

Hrvoje Dragić Kadeti Šah 23. 4,5/9 15.-21. 6. 2018., Trogir

Dorijan Sedlaček Kadeti Šah 24. 4,5/9 15.-21. 6. 2018., Trogir

Mihael Jakrlin Juniori Šah 13. 5/9 22.-29.7.2018., Vinkovci

Pavo Šimić Juniori Šah 18. 4,5/9 22.-29.7.2018., Vinkovci

20
19

.

Uzrasna kategorija prema 
nazivu nadležnog saveza Naziv i stupanj natjecanja Plasman na kraju sezone  

ili natjecanja

Kadeti do 16 godina 1. Kadetska liga 9. Mjesto

Juniori do 20 godina 1. Juniorska liga centar 8. Mjesto

20
20

.

POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE

Uzrasna kategorija Disciplina Osvojeno mjesto Datum i mjesto natjecanja

Juniori U-19     2. Vinkovci, 28.7.-3.8.2020.

Kadetkinje U-12     2. Trogir, 23.-29. 8. 2020.

Uzrasna kategorija prema nazivu 
nadležnog saveza

Naziv i stupanj  
natjecanja

Plasman na kraju sezone 
 ili natjecanja

Juniori 2. Juniorska liga - centar 4. Mjesto

Kadeti 2. Kadetska liga centar 1. Mjesto

Najveći uspjeh: 
3. mjesto Leoni Lukinović na Međunarodnom finalu Plazma Sportskih igara mladih u Sarajevu, 16. listopada 2020.

Viceprvakinja Hrvatske Laura Lukinović

Najbolji hrvatski juniori

3 male hrvatske kraljice u Sarajevu

Mala škola šaha u Rovišću 2021.

19 Godina 
zaredom 
dvostruki 
školski prvaci 
županije
Športska vladavina 
nezapamćena u hrvatskim i 
svjetskim okvirima. Nakon 
svih smjena generacija ova 
djeca su neprikosnoveni 
vladari županijskih školskih 
prvenstava.
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Kako do potpora 
poljoprivrednicima
Općina Rovišće je bila domaćin još 
jednog predavanja za poljoprivredni-
ke koje  je organizirala Udruga voćara, 
vinogradara i povrćara Rovišće zajedno 
sa Lokalnom akcijskom grupom „LAG 
Sjeverna Bilogora“. Tema predavanja je 
bio natječaj za provedbu podmjere 6.3. 
„Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava“, provedba tipa opera-
cije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljo-
privrednih gospodarstava“. Mještani su 
pokazali zanimanje za ovo predavanje, 
a predsjednica Upravnog odbora LAG-a 
Sjeverna Bilogora, gđa. Nikolina Prišćan 
zainteresiranima je približila koje mo-
gućnosti poljoprivrednicima pruža ova 
mjera te koje uvjete moraju ispunjavati 
kako bi se mogli prijaviti na natječaj. 

Općina Rovišće se predstavila i na 
20. Proljetnom međunarodnom 
bjelovarskom sajmu u Gudovcu. 
Dogovorom načelnika u suradnji 
sa Lokalnom akcijskom grupom 
„Sjeverna Bilogora“ osiguran je 
prostor gdje su se svakog dana 
sajma predstave po dvije općine. 
Tako je Općina Rovišće u petak, 
31. ožujka, dijelila izložbeni pro-
stor sa Općinom Veliki Grđevac. 
Naša Općina je kroz video materi-
jal, koji je sniman za prošli Jesen-
ski sajam, posjetiteljima sajma 
predstavila poduzetnike, obitelj-
ska poljoprivredna gospodarstva, 

PREDSTAVLJANJE OPĆINE

Častili paprikašem na gudovačkom sajmu

AKTIVNOSTI

Skenirajte kod 
za obrazac 
prijave 
nepropisno 
odbačenog 
otpada

OTPAD ODLAŽI SAMO NA MJESTA I U  
SPREMNIKE PREDVIĐENE ZA TU SVRHU

PAZI, 
SNIMA SE

Zbog bolje kontrole razdvajanja otpada na mjestima gdje se odlaže otpad postavljen je videonadzor.

EDUKACIJA
Sigurno rukovanje i primjena pesticida
Općina Rovišće u suradnji s DMD Naturalis 
d.o.o. organizirala je osnovnu i dopunsku 
izobrazbu o sigurnom rukovanju te pravilnoj 
primjeni pesticida.  Izobrazbi, koja je održa-
na u subotu 22. veljače 2020. u Društvenom 
domu Rovišće, prisustvovalo je oko 200 pola-
znika što govori o uspješnosti i potrebi takvih 
programa. Svima s područja općine koji su u 
subotu pohađali edukaciju, Općina Rovišće je 
sufinancirala osnovnu i dopunsku izobrazbu 

u visini od 50 posto ukupnog iznosa što je 
jedan od vidova pomoći poljoprivrednicima 
s našeg područja. Cijena dopunske izobrazbe 
je 150,00 kuna, a osnovne je 370,00 kuna.
Inače, ispiti o rukovanju pesticidima 
moraju se polagati svakih pet godina.
Podupirat ćemo i dalje naše poljoprivred-
nike u njihovom radu kroz nove programe 
pomoći poljoprivrednoj proizvodnji koji 
će se provoditi u ovoj godini.  

udruge i druge javne ustanove 
koje djeluju na području Opći-
ne. Članice Udruge žena Rovišće, 
osim što su izložile svoje rado-
ve, ispekle su i kolače kojima su 
se mogli poslužiti svi posjetitelji 
našeg izložbenog prostora dok je 
školska zadruga „Sa srcem“ izlo-
žila radove koje izrađuju učenici 
Osnovne škole Rovišće, a zahva-
ljujući malim zadrugarkama odje-
venim u narodne nošnje izložbeni 
prostor je bio ispunjen i dječjom 
igrom i smijehom. Općina Rovišće 
sve posjetitelje počastila je i uku-
snim ribljim paprikašom.
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Trg hrvatskih branitelja 1, Rovišće
043/228-544

Obiteljski dom Kelek 
Stjepana Radića 116 Predavac 

Trg hrvatskih branitelja 2, Rovišće

NOVI DOM JAKOVIĆ j.d.o.o.
Predavac, Kralja Tomislava 23
novidomjakovic@gmail.com

099/340-6405

OPERI ME 
OBRT ZA USLUGE ČIŠĆENJA

Autopraonica/detaljno čišćenje

Predavac, ul Stjepana Radića 64a
Mob: 098/931-5611

Vl: Lee Gallienne
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Trg hrvatskih graničara 25, 
Predavac

ZAHVALJUJEMO POKROVITELJIMA ŠTO SU OGLAŠAVANJEM POTPOMOGLI IZLAZAK GLASNIKA



CENTAR ROVIŠĆE
obrt za trgovinu
vl. Krešo Džolan

TRG HRV. BRANITELJA 2, ROVIŠĆE
Kontakt: 043/878-442

 

VINKOVIĆ j.d.o.o

Trgovina “Anita”

JOKA INSTALACIJE j.d.o.o. 

 
Predavac

099 841 58 84

S.Radića 9, Rovišće      Tel:043/878-104      Fax:043/228-553

Trg hrvatskih branitelja 2
43212 Rovišće

KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o.

vlasnica

LUCIJA GRGIĆ
099 584 5298

Trg hrvatskih Graničara 25, Predavac

099/547-7900 opcina.rovisce@gmail.com

Poštovani, 

Oglasiti se ili promovirati na pravom mjestu u moru ponuda i
prijedloga, procijeniti što je najbolje i što će imati rezultata, teško je.

Svaka tvrtka kao što je vaša, zaslužuje vidljivost. 
Upravo iz tog razloga nudimo Vam oglasni prostor na mjestu koje je 
iznimno vidljivo svima, na najfrekventnijoj prometnici Bjelovarsko -

bilogorske županije, a koja prolazi kroz centar Rovišća. Tom dionicom
dnevno prođe više od 10 tisuća vozila. Ta brojka vozila se uvelike poveća 

za vrijeme važnih događanja kao što su Bjelovarski sajam, Terezijana… 
Prvi mjesec oglašavanja na LED displayu u Rovišću je besplatan,

dok je svaki idući mjesec samo 100 kuna po oglasu. 
Također smo svjesni da neke od Vaših tvrtki nemaju izrađen LOGO te 

Vam nudimo i kreiranje logotipa visoke kvalitete. 
Ako nemate logo izraditi ćemo ga po iznimno prihvatljivoj cijeni.

Molimo vas povratnu informaciju na mail.

OGLAŠAVAJTE SE ZA SAMO
100 KUNA MJESEČNO

Vaš spot će se emitirati dnevno u 
prosjeku 180 puta u trajanju 5 sec.

Dobrodošli u 

Općinu Rovišće
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Molimo vas povratnu informaciju na mail.

OGLAŠAVAJTE SE ZA SAMO
100 KUNA MJESEČNO

Vaš spot će se emitirati dnevno u 
prosjeku 180 puta u trajanju 5 sec.

Dobrodošli u 

Općinu Rovišće

099/547-7900 opcina.rovisce@gmail.com
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Čestitamo svim mještanima

Općinski načelnik Slavko Prišćan sa suradnicima

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Rovišće 
Luka Markešić s vijećnicima


