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

11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13.) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 22. sjednici održanoj 

dana 21. prosinca 2016.godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Strateškog razvojnog programa Općine Bukovlje 

za period od 2015. do 2020. godine  
 

 

Članak 1. 

 

Točka 1. Strateškog razvojnog programa Općine Bukovlje za period od 2015. do 2020. godine pod 

nazivom „Uvod“ mijenja se i glasi: 

 

 „Općina Bukovlje angažirala je tvrtku Lneniček Consulting d.o.o. iz Lipika za izradu Strateškog 

razvojnog programa (SRP) Općine Bukovlje za vremenski period od 2015. do 2020. godine. Tvrtka Lneniček 

Consulting d.o.o. je angažirana sukladno ponudi broj 12/2015 i ugovora sklopljenog temeljem te ponude. 

 

 Općina Bukovlje financirati će izradu Strateškog razvojnog programa Općine Bukovlje iz Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u omjeru 85% EU i 15% RH, a temeljem natječaja otvorenog od 

strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na temelju Programa Ruralnog 

razvoja mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, a podmjera 7.1. „Sastavljanje i 

ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite 

i upravljanja koje se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti. Točnije 

operacija 7.1.1. „Satavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.“ 

 

Plan je u Strateškom razvojnom programu definirati strateške razvojne projekte koji bi se financirali 
sredstvima iz EU fondova i nadležnih ministarstava. 

 
Nakon višegodišnjeg, ne samo slabog rasta, nego čak i nazadovanja gospodarskog kao i društvenog 

života na području Repubike Hrvatske, ubrzani razvoj se nameće kao nužnost. Dosadašnji centralizirani načini 
razvoja „odozgo“ nije pokazao značajnije rezultate i stoga je nužno početi s održivim razvojem „odozdo“, koji 
se temelji na gospodarskom razvoju, zaštiti okoliša i društvenoj pravednosti, od razine jedinica lokalne 
samouprave, preko županija do državne razine. Takvim razvojem usvajamo tržišnu demokraciju, sva njezina 
načela, osobito načelo supsidijarnosti, koje nalaže da viša razina ne radi ono što dobro može učiniti niža 
razina. 

 
Odgovor na pitanje: Čime će svaka lokalna jedinica doprinijeti ukupnom razvoju države?“, nisu samo 

skupovi želja, nego realno stručni u znanstveno utvrđeni razvojni putovi do ciljeva utvrđenih od strane radne 

skupine (skup stručnjaka, zainteresiranih gospodarskih subjekata i građana) koji sudjeluje u izradi Strateškog 

razvojnog programa (u nastavku SRP):“ 

 
  

Članak 2.  

 

U točki 4. Strateškog razvojog programa Općine Bukovlje za period od 2015. – 2020. godine pod 

nazivom „Sažetak strateškog razvojnog programa“ dodaje se Dugoročni cilj 4: Unaprijediti kvalitetu života i 

socijalnu koheziju koji glasi: 

 

 

 

 

 



 
Razvojni prioritet 5.  
Unaprjeđenje sadržaja namijenjenih djeci i mladima 

 

Mjere 1. Razvoj sadržaja za djecu i mlade  
Aktivnosti:  
I. Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga  

mladih  
II. Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sadržaja 

namijenjenih djeci i mladima 

 

Razvojni prioritet 6.  
Unaprjeđenje socijalnih usluga u zajednici 
 

Mjere 1. Razvoj socijalnih usluga namijenjenih 

ranjivim skupinama  
Aktivnosti:  
I. Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj socijalnih usluga 

namijenjenih ranjivim skupinama 

 

Razvojni prioritet 7.  
Unaprjeđenje jednodnevnih i višednevnih sadržaja 

kulturne, turističke ili sportske prirode 

 

Mjera 1. Organizacija manifestacija kulturne, turističke 

ili sportske prirode  
Aktivnosti:  
I. Poticanje i stvaranje uvjeta za organizaciju različitih 

manifestacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 3. 

 

DUGOROČNI CILJ 4: 
Unaprijediti kvalitetu života i socijalnu  
                           koheziju                    

Razvojni prioritet 1.  
Povećanje kapaciteta civilnog sektora 

 

Mjere 1. Edukacije za predstavnike civilnog sektora  
Aktivnosti:.  
I. U suradnji s predstavnicima civilnog sektora odrediti 

prioritete za edukaciju;  
II. Održati minimalno jednu edukacijsku radionicu godišnje u 

općini ili poslati predstavnike udruga na vanjsku edukaciju; 
 
III. Pratiti relevantne izvore informacija te obavijestiti udruge 

o dostupnim edukacijama izvan općine 

Razvojni prioritet 2.  
Unaprjeđenje sportskih sadržaja 

 

Mjere 1. Razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja  
Aktivnosti:.  
I. Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sportskih sadržaja 

namijenjenih djeci i mladima;  
II. Poticanje sportske rekreacije;  
III. Poticanje izvrsnosti u sportu. 

Razvojni prioritet 3.  
Unaprjeđenje kulturnih sadržaja i očuvanje baštine 

Mjere 1. Razvoj kulturnih sadržaja  
Aktivnosti:.  
I. Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja 

namijenjenih djeci i 

mladima;  
II. Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja 

namijenjenih očuvanju baštine;  
III. Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj ostalih kulturnih 

sadržaja. 

Razvojni prioritet 4.  
Unaprjeđenje sadržaja namijenjenih osobama starije 

dobi 

 

Mjere 1. Razvoj sadržaja za osobe starije dobi  
Aktivnosti:  

I. Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga umirovljenika 

 



U točki 8. Strateškog razvojnog programa Općine Bukovlje za period od 2015. – 2020. godine pod 

nazivom „Dugoročni ciljevi, razvojni prioriteti, mjere i aktivnosti“ dodaje se Dugoročni cilj 4.: Unaprijediti 

kvalitetu života i socijalnu koheziju koji glasi: 

 

Dugoročni cilj 4.    

 Unaprijediti kvalitetu života i socijalnu koheziju 
   

Razvojni prioritet 1. Povećanje kapaciteta civilnog sektora 
   

  I.  U suradnji s predstavnicima civilnog sektora odrediti prioritete za edukaciju 

  INDIKATOR: Održan sastanak s predstavnicima civilnog sektora i određeni 
  prioriteti za edukaciju, potpisne liste i foto dokumentacija 

  II.  Održati minimalno jednu edukacijsku radionicu godišnje u općini ili poslati 

Mjera 1. aktivnosti 
 predstavnike udruga na vanjsku edukaciju 
  

Edukacije za predstavnike 
INDIKATOR: Potpisna lista održane edukacije i fotografije sa edukacije civilnog sektora 
III.  Pratiti relevantne izvore informacija te obavijestiti udruge o dostupnim   

   edukacijama izvan općine 

  INDIKATOR: Održan sastanak o predstavljanju edukacija izvan općine, 
  potpisne liste i foto dokumentacija 

Razvojni prioritet 2. Unaprjeđenje sportskih sadržaja 
   

  I.  Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sportskih sadržaja namijenjenih djeci 
   i mladima 

  INDIKATOR: Organizirane radionice ili dani otvorenih vrata za djecu raznih 
  sportskih udruga, foto dokumentacija i potpisne liste sudionika 

Mjera 1. aktivnosti II. Poticanje sportske rekreacije 
Razvoj sportsko-rekreacijskih 

INDIKATOR: Organizirane radionice ili dani otvorenih vrata za odrasle, foto sadržaja  

  dokumentacija i potpisne liste sudionika 

  III.  Poticanje izvrsnosti u sportu 

  INDIKATOR: Sportsko natjecanje u raznim ligama i sportskim događajima, 
  foto dokumentacija i potpisne liste sudionika 

Razvojni prioritet 3. Unaprjeđenje kulturnih sadržaja i očuvanje baštine 
    

Mjera 1. aktivnosti I. Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih djeci i 
Razvoj kulturnih sadržaja  mladima 

   

  INDIKATOR: Dani otvorenih vrata i razni kulturni događaji u općini, 
  fotodokumentacija 

  II.  Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih 
  očuvanju baštine; 

  INDIKATOR: Razni kulturni događaji, fotodokumentacija 

  III.  Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj ostalih kulturnih sadržaja 



  INDIKATOR: Predstavljanje primjera dobre prakse i ostali događaji koji 
  poticajno djeluju na razvoj kulturnih sadržaja, fotodokumentacija 

 

 

Razvojni prioritet 4. Unaprjeđenje sadržaja namijenjenih osobama starije dobi 
   

Mjera 1. aktivnosti 
I.  Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga umirovljenika 

 

Razvoj sadržaja za osobe starije 
INDIKATOR: Fotodokumentacija događaja za poticanje stvaranja uvjeta dobi  

  

   

Razvojni prioritet 5. Unaprjeđenje sadržaja namijenjenih djeci I mladima 
   

  I.  Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga mladih 

Mjera 1. aktivnosti INDIKATOR: Fotodokumentacija događaja za poticanje stvaranja uvjeta 

Razvoj sadržaja za djecu i mlade II.  Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sadržaja namijenjenih djeci i mladima 

  INDIKATOR: Fotodokumentacija događaja za poticanje stvaranja uvjeta 

Razvojni prioritet 6. Unaprjeđenje socijalnih usluga u zajednici 
   

Mjera 1. aktivnosti 
I.  Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj socijalnih usluga namijenjenih 

ranjivim skupinama Razvoj socijalnih usluga  

namijenjenih ranjivim skupinama 
INDIKATOR: Fotodokumentacija događaja   

Razvojni prioritet 7. Unaprjeđenje jednodnevnih I višednevnih sadržaja kulturne, turističke ili sportske prirode 

Mjera 1. aktivnosti  II.  Poticanje i stvaranje uvjeta za organizaciju različitih manifestacija 
Organizacija manifestacija  

kulturne, turističke ili sportske  

prirode  INDIKATOR: Fotodokumentacija događaja 

 

 

Članak 4.  

 

 U točki 10. Strateškog razvojnog programa Općine Bukovlje za period od 2015. – 2020. godine pod 

nazivom „Povezivanje sa proračunom“ dodaje se Veza sa dugoročnim ciljem 4. koji glasi: 

 

      U suradnji s predstavnicima civilnog    Načelnik, JUO, 
      sektora odrediti prioritete za edukaciju    NGO 

      Održati minimalno jednu edukacijsku    Načelnik, JUO, 
      radionicu godišnje u općini ili poslati    NGO 

4.  4.1.  4.1.1. predstavnike udruga na vanjsku     

      edukaciju          

      Pratiti relevantne izvore informacija te    Načelnik, JUO, 
      obavijestiti udruge o dostupnim     NGO 
      edukacijama izvan općine       

      Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj    Načelnik, JUO, 
      sportskih sadržaja namijenjenih djeci i    NGO 
      mladima;          

4.  4.2.  4.2.1.  Poticanje sportske rekreacije;     Načelnik, JUO, 
               NGO 

      Poticanje izvrsnosti u sportu      Načelnik, JUO, 



               NGO 
      Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj    Načelnik, JUO, 

4.  4.3.  4.3.1. kulturnih sadržaja namijenjenih djeci i    NGO 

      mladima;     

 

     

   Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj  Načelnik, JUO, 
   kulturnih sadržaja namijenjenih očuvanju  NGO 
   baštine;   

   Poticanje i stvaranje uvjeta za rad  Načelnik, JUO, 
4. 4.4. 4.4.1. udruga umirovljenika  Udruga 

     umirovljenika 

   Poticanje i stvaranje uvjeta za rad  Načelnik, JUO, 

4. 4.5. 4.5.1. 
udruga mladih  NGO 

Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj 
 

Načelnik, JUO,     

   sadržaja namijenjenih djeci i mladima  NGO 
   Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj  Načelnik, JUO, 

4. 4.6. 4.6.1. socijalnih usluga namijenjenih ranjivim  NGO 
   skupinama   

4. 4.7. 4.7.1. 
Poticanje i stvaranje uvjeta za  Načelnik, JUO, 
organizaciju različitih manifestacija  NGO 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije. 

 

 

 

                                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

 

 

KLASA: 350-01/15-01/25 

URBROJ: 2178/25-02-16-3 

Bukovlje, 21. prosinca 2016. godine 

 
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Danijel Kovačević, inž.građ. 
 


