
 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i 17/13), Općinsko vijeće Općine Bukovlje na svojoj 25. 

sjednici održanoj dana 29.ožujka 2017. godine, donosi 

 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „SPORTSKO REKREACIJSKI 

CENTAR BUKOVLJE“   

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće Općine Bukovlje daje suglasnost Općini Bukovlje, Josipa Kozarca 20, 

35209 Bukovlje, OIB: 90513143012, za provedbu ulaganja u projekt: „SPORTSKO 

REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“, na dijelovima k.č. 1097/32 k.o. Bukovlje. 

Ulaganje u SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE, projekt i visina investicije 

detaljno je opisano u Prilogu 1.  

Članak 2. 

 

 Projekt „SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“ usklađen je sa 

Strateškim razvojnim programom Općine Bukovlje za razdoblje 2015.–2020. godine u okviru: 

Cilja 1. Razvoj cestovne, komunalne, poduzetničke i društvene infrastrukture,  

Prioritet 3. Izgradnja društvene infrastrukture 

Mjera 1: Izgradnja društvene infrastrukture. 

 

Članak 3. 

 

 Sukladno naprijed navedenim člancima, Općinsko vijeće Općine Bukovlje suglasno je 

da se projekt: „SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“ provede na području 

naselja Bukovlje.  

 Općinsko vijeće Općine Bukovlje prihvaća sudjelovanje Općine Bukovlje u 

sufinanciranju projekta u preostalom iznosu koji će se utvrditi po donošenju Odluke o dodjeli  

sredstava od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom se 

utvrđuju troškovi i najviši iznos javne potpore, a po donošenju Odluke o prihvatljivosti i 

Ugovora o financiranju temeljem objavljenog natječaja u okviru  Provedbe mjere 7, Podmjere 

7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

Operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu. 

        Članak 4. 

 

 Korisnica potpore je Općina Bukovlje, te se ovlašćuje općinski načelnik Općine 

Bukovlje za potpisivanje svih potrebnih akata za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 

 

 

 

 

 

 



Članak 5. 

 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije. 

 

 

Prilog 1. Prilog uz odluku Općinskog vijeća Općine Bukovlje o davanju suglasnosti za 

ulaganje  u projekt „SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE“.   

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

 

 

KLASA: 400-09/17-01/06 

URBROJ: 2178/25-02-17-1                                                        

Bukovlje, 29.ožujka 2017.     

                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                 Danijel Kovačević, inž.građ.

                                                                                                                                


