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Urbroj: 2103/06-01-10-1 
 
Rovišće, 29. prosinca 2010. 

 

 

 
 Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne 

novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 30. stavak 1. točka 18. Statuta Općine Rovišće («Ţupanijski 
glasnik BBŢ», broj 18/09), Općinsko vijeće Općine Rovišće na 10. sjednici odrţanoj dana 29. prosinca 
2010. godine     d o n o s i 

 
 
 

S M J E R N I C E  
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

na području Općine Rovišće u 2011. godini 
 

 
 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa a na temelju 
procjene ugroţenosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava zaštite i spašavanja (postrojba civilne zaštite opće namjene, vatrogasna zajednica, 
dobrovoljna vatrogasna društva, zapovjedništvo zaštite i spašavanja, udruge građana od značaja za 
zaštitu i spašavanje), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 
2011. godini.  

 
I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene i Stoţer zaštite i spašavanja 
 

 jednom godišnje provjeriti ustroj sa izmjenom i dopunom članstva postrojbe sukladno 
zakonskim propisima u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Bjelovar 
i odrţati smotru postrojbe; 

 odrţati radni sastanak sa Stoţerom zaštite i spašavanja Općine Rovišće; 
 u Proračunu Općine Rovišće osigurati minimalna sredstva  (5.000,00 kn) za opremanje 

postrojbe civilne zaštite opće namjene (nastavak opremanja); 
 upoznavanje stanovništva i udruga s ulogom i ustrojem (drţavni, ţupanijski) zaštite i 

spašavanja i deţurnim brojem 112 u izvanrednim situacijama; 
 u kriznim situacijama pojave zaraznih bolesti ili katastrofa aktivirati sve sudionika 

zaštite i spašavanja na području Općine Rovišće (postrojbu i povjerenike civilne zaštite 
opće namjene, Vatrogasnu zajednicu, udruge i pravne osobe).  

 
II. Vatrogasna zajednica Općine Rovišće 
 

  Vatrogasna zajednica Općine Rovišće osigurat će, u slučaju katastrofe, 30 vatrogasaca 
– operativaca i 4 vatrogasna vozila, a redovan rad Vatrogasne zajednice općine temelji se na posebnim 
Planovima i Procjenama Općine Rovišće iz područja vatrogastva i zaštite od poţara. 

 

 
III. Distributeri plina i vode za područje Općine Rovišće 

 
 distributer plina je ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, a distributer vode je 

KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o iz Rovišća, koji su duţni osigurati pravilno odrţavanje 
plinske mreţe, te vodovodnog i hidrantskog sustava na području Općine Rovišće; 
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 distributer plina duţan je voditi brigu o sigurnosnom poloţaju plinske mreţe i pravilnom 
rukovanju u domaćinstvima; 

 distributeri su u trenucima većih oštećenja duţni izvijestiti općinu.  
 

IV. Veterinarska sluţba 
 

 uvidom na terenu na vrijeme uočiti pojavu bolesti koje bi mogle prouzročiti epidemiju; 
 izvijestiti općinu o uočenim pojavama; 
 sudjelovati u akcijama liječenja i zbrinjavanja epidemija većih razmjera. 

 
V. Općina Rovišće duţna je prometnice – nerazvrstane ceste i ulice u naseljima na području 

općine osposobiti za sigurno odvijanje prometa. U zimskim uvjetima osigurati redovito 
čišćenje i odrţavanje prometnica prema Planu zimske sluţbe. 

 
VI. Lovačke udruge 

 
 pratiti stanje divljači na lovištima s posebnom paţnjom kod pojave bjesnila ţivotinja ili 

drugih bolesti opasnih za ljude i druge ţivotinje; 
 sudjelovati u sanaciji pojave i izvijestiti nadleţne sluţbe. 

 
VII. Hrvatske vode i Općina Rovišće osigurat će čišćenje i regulaciju kanala radi zaštite od 

poplava i zaštite okoliša. 
 

VIII. Zdravstvena ambulanta u Rovišću 
 

 u eventualnim nesrećama kod poţara i eksplozija, gdje su se pojavile ozljede ljudi, 
osigurati prvu pomoć na području pojave; 

 uputiti ozlijeđene i oboljele u bolnice ili stacionare.  
 

IX. Izvod iz Proračuna Općine Rovišće za osiguranje sredstava za organizaciju i zaštitu 
sustava zaštite i spašavanja 

 
 Vatrogastvo i civilna zaštita  

 
381 19 Tekuće donacije VZO - u 110.000,00 

381 19 Tekuće donacije civilnoj zaštiti                                        5.000,00 

UKUPNO: 115.000,00 

 

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE 

 
 
 
 
 
 

                     PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                      Ivan Kovačević 

 
 


