Na temelju članka 25. Statuta Općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 3/18), i Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020. („Narodne novine“, br. 48/18 i br. 91/18) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na 11.
sjednici održanoj 19. studenog 2018. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bukovlje za projekt
„Uređenja i dogradnje platoa za potrebe višenamjenske dvorane mjesnog doma u
Bukovlju“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Bukovlje za provedbu ulaganja u projekt
„Uređenja i dogradnje platoa za potrebe višenamjenske dvorane mjesnog doma u Bukovlju“,
u naselju Bukovlje na području Općine Bukovlje.
Članak 2.
Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove
Odluke na Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Slavonska Ravnica“, tip operacije
2.1.3. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo.
Članak 3.
Suglasnost iz članka 1. daje se na temelju dokumenta „Opis projekta“, koji je prilog
ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/18-01/100
Urbroj: 2178/25-02-18-1
Bukovlje, 19. studeni 2018 .g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, ing. građ.

Prilog III.

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 400-01/18-01/100 URBROJ:2178/25-02-18-2 )
UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.3. ULAGANJA U POKRETANJE,
POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA
RURALNO STANOVNIŠTVO UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I
KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU IZ LRS
LAG-a „SLAVONSKA RAVNICA“

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

UREĐENJA I DOGRADNJE PLATOA ZA POTREBE VIŠENAMJENSKE
DVORANE MJESNOG DOMA BUKOVLJE
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
Općina Bukovlje
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
Općina Bukovlje
Josipa Kozarca 20
35209 Bukovlje
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Općinski načelnik Davor Petrik
2.5. KONTAKT
Davor Petrik, općinski načelnik
091 / 509 7041
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Magdalena Janković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
098 / 935 7074
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
„Ulaganje u pokreatnje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
koji je sukladan TO 7.4.1. Iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.
3.1.1. PODMJERA
19.2. LEADER - Podmjera 19.2.
3.1.2. TIP OPERACIJE
TO 2.1.3. „Ulaganje u pokreatnje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijema i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“, koji je sukladan TO 7.4.1. Iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Brodsko – posavska
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Bukovlje
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Bukovlje
3.3. CILJEVI PROJEKTA
U Općini Bukovlje središtu svih društvenih i kulturnih događanja (Općina, ljekarna, zubna
ambulanta, trgovine, dvorana mjesnog doma, sala za okupljanja) odvija se upravo oko samog
središta Općinske zgrade. To je prostor koji svakodnevno posjećuje i koristi veliku broj
stanovnika Općine. Na tom prostoru se trenutno nalazi tucanički plato koji je zbog nekvalitetne
tehničke izvedbe, nedovoljnog održavanja i prekomjernog korištenja u lošem stanju. Ovim
projektom on će dobiti odgovarajuću mehaničku otpornost i potrebnu stabilnost. Obzirom na
činjenično stanje trasa je projektirana tako da se što bolje uklopi u postojeće stanje
(izgrađenost okolnih parcela) i izbjegnu veliki troškovi. Kako je tlocrtno trasa uvjetovana i
postojećim stanjem, odgovarajući tlocrtni elementi ne mogu se primjeniti na cijeloj trasi bez
značajnijeg povećanja radova, a s time i troškova građenja. Također, Općina Bukovlje svojim
radom želi omogućiti svim stanovnicima jednak pristup u ostvarivanju prava, informacija i
sadržaja te će u skladu sa navedenim ovim projektom osigurati pristupačnost građevini
osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretjivosti.
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3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
Postojeće stanje je tucanički plato u nivou okolnog terena. Odvodnja oborinskih voda nije
rješena, no izgrađena su revizijska okna. Ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. U pogledu
mehaničke otpornosti i stabilnosti na postojećoj građevini uočene su deformacije na
tucaničkom zastoru ceste uslijed nekvalitetne tehničke izvedbe i nedovoljnog održavanja i
prekomjernog korištenja.
Položaj navedenih instalacija potrebno je utvrditi probnim iskopima i ručnim iskopom kako se
ne bi oštetile. Nakon izvršenih iskopa radi utvrđivanja položaja instalacija predviđeno je
zatrpavanje zamjenskim materijalom – tucanikom kako bi se dobilo na nosivosti i stabilnosti.
Sve radove vezane uz postojeće instalacije izvesti u skladu sa posebnim uvjetima izdanih od
nadležnog poduzeća, odnosno vlasnika instalacija.
Predmet ovog projekta je Uređenje i dogradnja platoa za potrebe višenamjenske dvorane
mjesnog doma u Bukovlju. Prostorno, novoprojektirani plato se spaja na prethodno izvedeni
asfaltirani plato dužine cca 40 m preko koje se novoprojektirani plato spaja na Ulicu Josipa
Kozarca. U k. o. Bukovlje plato se nalazi na k.č.br. 1130/1. Ukupna površina novo
projektiranog platoa iznosi cca 1400 m2. Plato je projektiran uz višenamjensku dvoranu
mjesnog doma u Bukovlju te je time i njegova namjena višenamjenska.
Položaj i obuhvat novoprojektiranog platoa vidljim je na grafičkim prikazima DOF karte i
situacijama. Da bi postigli odgovarajuću mehaničku otpornost i potrebnu stabilnost potrebno
je izvršiti dogradnju novog tamponskog sloja te ugraditi asfaltni sloj.
Izvedba radova se sastoji od:
- uklanjanja dijela kolničke konstrukcije koji više nema projektiranu funkciju tj nosivost,
ravnosi i udobnost,
- ugradnja tucaničkog nosivog sloja,
- izvedba izravnavajućeg nosivog sloja tucanika
- ugradnja rubnjaka
- ugradnja asfaltnog sloja
- postavljanje prometnih znakova i iscrtavanje horizontalne signalizacije.
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

NE

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
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TO 2.1.3. „Ulaganje u pokreatnje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijema i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“
Nakon sklapanja ugovora o sufinanciranju Općina Bukovlje provest će postupak jednostavne
nabave, te će nakon okončanja istog i podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu započeti s
planiranim radovima koji bi prema procjeni trebali trajati 3 mjeseca.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
Uklanjanje dijela kolničke konstrukcije koji više nema projektiranu funkciju tj nosivost,
ravnosi i udobnost, ugradnja tucaničkog nosivog sloja, izvedba izravnavajućeg nosivog sloja
tucanika, ugradnja rubnjaka, ugradnja asfaltnog sloja, postavljanje prometnih znakova i
iscrtavanje horizontalne signalizacije.
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
Izrađen je Glavni projekt uređenja i dogradnje platoa za potrebe višenamjenske dvorane
mjesnog doma u Bukovlju.
LOKACIJA:
k.o. Bukovlje
k.č. 1130/1
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
OZNAKA: 125/18-C

Za potrebe projektiranja izvršena su geodetska mjerenja na terenu. Geodetsku podlogu
izradila je tvrtka "GEO-INVEST" d.o.o. iz Slavonskog Broda, po ovlaštenom inženjeru
geodezije Damiru Bošnjaku. Za potrebe projektiranja i izvođenja urađen je operativni poligoni
vlak sa vezom na postojeću poligonsku i trigonometrijsku mrežu prema svim pravilima struke.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Procjena vrijednosti ukupne investicije prema glavnom projektu Uređenja i dogradnje platoa
za potrebe višenamjenske dvorane mjesnog doma Bukovlje troškovi izgradnje iznosit će
340.000,00 kn.
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
Aktivnosti građenja nisu započele.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
Projekt je namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i javno dostupan različitim pojednincima i
interesnim skupinama. Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog Projekta su svi stanovnici
Općine Bukovlje. Nakon domovinskog rata i velikog egzodusa stanovništva, naročito iz
Bosanske posavine, započinje nagla ekspanzija i intenzivno naseljavanje područja Općine,
uslijed čega niču nove ulice posebno na rubnim dijelovima naselja Bukovlje, Vranovaca i
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Šušnjevaca. Prema posljednjem podatku PP Slavonski Brod iz rujna 2008. g. Općina Bukovlje
ima 3.705 stanovnika. Uzimajući u obzir prigradski karakter Općine iz godine u godinu vidljiv
je rast broja mladih obitelji. Tendencijom poboljšanja životnih uvjeta u Općini Bukovlje svi
njezini stanovnici kao ciljane skupine i krajnji korisnici imat će izravan pristup lokalnim
temeljnim uslugama u svrhu poboljšanja kvalitete života na navedenom području.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
Projektom će se poboljšati životni uvjeti u ruralnoj sredini, doprinijeti atraktivnosti sela i njegovom
razvojnom potencijalu za druge aktivnosti, te potaknuti rast i društveno – ekonomsku održivost kroz
potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, za sve
stanovnike Općine Bukovlje.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
Nositelj projekta nije udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim
djelatnostima.
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
Nositelj projekta nije udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim
djelatnostima.
6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
Procjena vrijednosti ukupne investicije prema glavnom projektu „Uređenja i dogradnje platoa
za potrebe višenamjenske dvorane mjesnog doma Bukovlje“ troškovi izgradnje iznosit će
340.000,00 kn. S obzirom da najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 25.000
EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najvniša 31.000 EUR, ovisno o odobrenim sredstvima za
projekt razliku će sufinancirati Općina Bukovlje prihodima iz proračuna.
7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
2.1.3. „Ulaganje u pokreatnje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo uključujući slobodno vrijema i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Općina Bukovlje ima potrebno iskustvo s obzirom da Temeljem Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje
ili proširenje svih vrsta male infrastrukture uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i
uštedu energije“ koristi i aplicira mjere provedbe tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje
javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“. Na provedbi
navedenih mjera angažiran je tim vanjskih suradnika i unutarnjih kapaciteta Općine koji će
biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet
godina od dana konačne isplate sredstava. Tim vanjskih suradnika sa potrebnim iskustvom
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čine: Lneniček consulting d.o.o. tvrtka koja se bavi savjetovanjem s poslovanjem i ostalim
upravljanjem, KiM – projekti u vlasništvu Matije Olića koji je stručnjak u postupcima
provedbe nabave te INGRI d.o.o. koji su između ostaloga potpisnici izrade Glavnog projekta
uređenja i dogradnje platoa za potrebe višenamjenske dvorane mjesnog doma u Bukovlju.
Navedeni suradnici i Općina imaju dugogodišnju kvalitetnu suradnju koja je realizirala
uspješno odrađenim i realiziranim projektima iz različiti mjera. Također Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Magdalena Janković ima iskustvo kao Voditelj projekta iz
Europskog socijalnog fonda, te je 21. 6. 2018. godine završila program usavršavanja za poslove
voditeljice pripreme i provedbe EU projekata.
Projekt Zaposli se, osnaži se!, provodi Općina Bukovlje s partnerima Udruga Eko Brezna,
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod i Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem, Područni
ured Slavonski Brod. Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju teško zapošljivih žena te
ih osnažiti i unaprijediti njihov rad i potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici.
Razdoblje provedbe projekta je od 25. 1. 2018-25. 5. 2020. Vrijednost projekta je: 1.927.678,24
Kn.
Na realizaciji, provedbi i održavanju projekta „Uređenja i dogradnje platoa za potrebe
višenamjenske dvorane mjesnog doma Bukovlje“ biti će uključeni stručnjaci koji su se u
dosadašnjoj suradnji s Općinom Bukovlje pokazali kao suradnici sa potrebnim znanjima i
iskustvom.
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
Procjena vrijednosti ukupne investicije prema glavnom projektu „Uređenja i dogradnje platoa
za potrebe višenamjenske dvorane mjesnog doma Bukovlje“ troškovi izgradnje iznosit će
340.000,00 kn. S obzirom da najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 25.000
EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najvniša 31.000 EUR, ovisno o odobrenim sredstvima za
projekt razliku će sufinancirati Općina Bukovlje prihodima iz proračuna.
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD
DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
2.1.3. „Ulaganje u pokreatnje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo uključujući slobodno vrijema i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Na realizaciji, provedbi i održavanju projekta „Uređenja i dogradnje platoa za potrebe
višenamjenske dvorane mjesnog doma Bukovlje“ biti će uključeni stručnjaci koji su se u
dosadašnjoj suradnji s Općinom Bukovlje pokazali kao suradnici sa potrebnim znanjima i
iskustvom.
Stručni tim na Projektu sa potrebnim iskustvom čine: Lneniček consulting d.o.o. tvrtka koja se
bavi savjetovanjem s poslovanjem i ostalim upravljanjem, KiM – projekti u vlasništvu Matije
Olića koji je stručnjak u postupcima provedbe nabave te INGRI d.o.o. koji su između ostaloga
potpisnici izrade Glavnog projekta uređenja i dogradnje platoa za potrebe višenamjenske
dvorane mjesnog doma u Bukovlju. Navedeni suradnici i Općina imaju dugogodišnju
kvalitetnu suradnju koja je realizirala uspješno odrađenim i realiziranim projektima iz različiti
mjera. Također Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Magdalena Janković ima iskustvo
kao Voditelj projekta iz Europskog socijalnog fonda, te je 21. 6. 2018. godine završila program
usavršavanja za poslove voditeljice pripreme i provedbe EU projekata.
Nositelj projekta ne namjera niti će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj
osobi sukladno nadležnim propisima.
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9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
Ostvaruje li projekt neto prihod?

NE

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
ODABRANOG LAG-a
Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Slavonska Ravnica“. ( str.3 )
Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i
njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske
održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću
infrastrukturu. (str.3)
11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Projekt je namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i javno dostupan različitim pojednincima i
interesnim skupinama. Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog Projekta su svi stanovnici
Općine Bukovlje. Tendencijom poboljšanja životnih uvjeta u Općini Bukovlje svi njezini
stanovnici kao ciljane skupine i krajnji korisnici imat će izravan pristup lokalnim temeljnim
uslugama u svrhu poboljšanja kvalitete života na navedenom području.

Datum:

Potpis i pečat:

19. studeni 2018. godine
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