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

županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 2. sjednici održanoj 8. 

srpnja 2021. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt 

„Sportsko rekreacijski centar Bukovlje“ 

 

Članak 1. 

 U svrhu prijave na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, provedba tipa operacije 7.4.1. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoju Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te 

ostvarivanja bespovratne potpore, a na temelju točke 2. Natječaja, Općinsko vijeće Općine 

Bukovlje ovom Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Sportsko rekreacijski 

centar Bukovlje“ na katastarskoj čestici 1097/33, Katastarska Općina Bukovlje. Ulaganje u 

projekt detaljno je opisano u Prilogu Odluke. 

Članak 2. 

 Korisnik potpore je Općina Bukovlje. Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bukovlje za 

poduzimanje svih pravnih radnji potrebnih za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 

Članak 3. 

 Općinsko vijeće Općine Bukovlje prihvaća sudjelovanje Općine Bukovlje u 

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

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

Članak 4. 

 Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u članku 1. ove Odluke 

Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“, provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoju Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014. – 2020.  

 

 



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 o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt 

„Sportsko rekreacijski centar Bukovlje“ 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

 

KLASA: 400-01/21-01/61 

URBROJ: 2178/25-02-21-3 

U Bukovlju, 8. srpnja 2021. godine 
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