Prilog III.

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 400-01/21-01/79 URBROJ:2178/25-02-21-1 )
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

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U BUKOVLJU
2. KORISNIK
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Bukovlje
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
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 Tandarić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
098 / 935 -7074
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
LEADER – Podmjera 19.2, Tip operacije 2.1.3. „Ulaganje u pokretatnje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
3.1.1. PODMJERA
LEADER – Podmjera 19.2, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. - 2020., LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 2.1.3. „Ulaganje u pokreatnje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“
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
Opći cilj projekta je osigurati prostor za igru djece u skladu s njihovim potrebama i
mogućnostima. Na dječjim igralištima mališani stječu nova prijateljstva, istražuju, izražavaju
svoju kreativnost i slobodu. Upravo stoga vodimo brigu da imaju mjesta na kojima bezbrižno
mogu uživati, biti zaigrani i znatiželjni.
Projektom će se ostvariti i specifični ciljevi:
•
•
•
•
•

Poboljšanje uvjeta života stanovnicima Općine Bukovlje
Osiguravanje primjerenog i sigurnog mjesta za igru djece
Omogućavanje prostora za kvalitetno provođenje vremena na otvorenom
Atraktivniji izgled dječjeg igrališta u Bukovlju
Osigurati mjesto okupljanja djece i mladih ljudi

str. 2/8

• Poticati djecu i mlade na aktivniji način života
• Obogaćivanje sadržaja za dječju igru

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
Predmet ovog projekta je Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Bukovlju. Prostorno, dječje
igralište se nalazi u Stadionskoj ulici u sklopu nogometnog igrališta. Ukupna površina parcele
na kojoj se vrši izgradnja i opremanje dječjeg igrališta iznosi cca 21635 m2. Na predmetnoj
parceli se uz postojeće dječje igralište nalaze i nogometni i malonogometni teren te zgrada u
sklopu terena. Položaj i obuhvat zahvata vidljim je na grafičkim prikazima. Zelenu površinu na
kojoj se planira rekonstrukcija dječjeg igrališta potrebno je nivelirati i ozeleniti a cijeli prostor
igrališta će se ograditi.
Ovim se projektom vrši i opremanje dječjeg igrališta.
Opremanje se sastoji od nabave i ugradnje opreme i to:
• Kombinirano igralo sa penjalicom
• Njihalica na opruzi
• Pješčanik 300x300cm
• Klackalice za četvero
• Klackalica na oprugama
• Klackalica za četvero na opruzi
• Ljuljačke za dvoje
• Klupe s naslonom
• Vanjski koševi za otpatke
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

NE

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
Predviđeno trajanje provedbe projekta je 4 mjeseca od potpisivanja Ugovora o
financiranju. Prva 2 mjeseca odnose se na javnu nabavu dok je za rekonstrukciju dječjeg
igrališta u Bukovlju predviđeno trajanje od 2 mjeseca. Planirano trajanje provedbe projekta
može se pomaknuti zbog loših vremenskih uvjeta kada nije moguće izvoditi radove na otvorenom.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
1. Sklapanje Ugovora o financiranju
2. Provođenje postupka javne nabave i sklapanje ugovora s odabranim izvođačem
3. Izvođenje građevinskih radova sukladno projektnoj dokumentaciji i opremanje koje
se sastoji od nabave i ugradnje opreme :
•
Postojeće dječje igralište je djelomično ograđeno ogradom te se ovim projektm
predviđa potpuna ogradnja igrališta sa ugradnjom kolnih i pješačkih vrata.
Postojeću zelenu površinu na kojoj se planira dječje igralište je potrebno urediti,
nivelirati te ozeleniti
• Kombinirano igralo sa penjalicom
• Njihalica na opruzi
• Pješčanik 300x300cm
str. 3/8

• Klackalice za četvero
• Klackalica na oprugama
• Klackalica za četvero na opruzi
• Ljuljačke za dvoje
• Klupe s naslonom
• Vanjski koševi za otpatke
4. Stručni nadzor nad izvršenim radovima
5. Obavještavanje javnosti da je projekt financiran sredstvima EU i RH sukladno
pravilniku
6. Podnošenje zahtjeva za isplatu
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
U sklopu pripremnih aktivnosti izrađen je Glavni projekt s troškovnikom izrađen od
strane tvrtke INGRI d.o.o. za projektiranje i konzalting, OZNAKA: 98/21-C, projektanta Ivana
Rašića, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, ishođena je potvrda kojom se potvrđuje
se može izvršiti rekonstrukcija dječjeg igrališta bez građevinske dozvole, pribavljeno mišljenje
Ministarstva zaštite okoliša i energetike da se navedenim zahvatom ne očekuje značajan utjecaj
na okoliš.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Procjena vrijednosti ukupne investicije prema glavnom projektu Rekonstrukcija dječjeg
igrališta u Bukovlju troškovi izgradnje iznosit će 185.312,50 HRK. Troškovi građenja dječjeg
igrališta, niskogradnja koji obuhvaćaju izvođenje radova niskogradnje koji obuihvačaju
pripremne radove, zemljane radove, ogradu oko objekta i krajobrazno uređenje iznose 61.687,50
HRK. Troškovi opremanja dječjeg igrališta podrazmjevaju nabavu i ugradnju opreme u vidu
kombiniranog igrala sa penjalicom, njihalica na opruzi, pješčanika, klackalice za četvero,
klackalica na opruzi, klackalica za četvero na opruzi, ljuljačke za dvoje, klupa sa naslonom,
vanjski koš za otpatke sveukupno u iznosu od 111.125,00 HRK. Iznos troškova pripreme
projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškova nadzora
i vođenja projekta te troškova pripreme i provedbe postupka nabave iznosi 12.500,00 HRK.
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
Aktivnosti građenja nisu započele.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
Ciljne skupine: Općina Bukovlje, lokalno stanovništvo, NK Slavonac limači ,
Područna osnovna škola „Bogoslav Šulek“
Krajnji korisnici: djeca predškolske dobi, djeca mlađih razreda osnovnih škola, mladi,
djeca sposebnim potrebama, roditelji djece, turisti i posjetitelji Općine
Bukovlje.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
Dječje igralište u Općini Bukovlje najposjećenije je dječje igralište u općini.
Razlog velikoj posjećenosti je u činjenici da osim što se nalazi u središtu mjesta, udaljeno je od
prometnica, nalazi se uz nogometni i malonogometni teren te zgrade u sklopu terena. Na dječjim
igralištima mališani stječu nova prijateljstva, istražuju, izražavaju svoju kreativnost i slobodu.
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Upravo stoga vodimo brigu da imaju mjesta na kojima bezbrižno mogu uživati, biti zaigrani i
znatiželjni. Na žalost svih stanovnika, a posebno onih najmlađih postojeća oprema i sprave za
igru su dotrajale, uništene ili neprimjerene te zahtijevaju hitnu zamjenu novim i kvalitetnijim
sadržajima. Osim neadekvatnosti postojećih sprava za igru, igralište ne zadovoljava ni osnovne
sigurnosne uvjete za dječju igru te je kao takvo neprihvatljivo. Također, ne postoje dječja igrala
koja bi zadovoljavala potrebe najmlađe djece tj. od 1-3 godina. Realizacijom projekta Općina
Bukovlje dobila bi igralište koje zadovoljava edukativne i zabavne potrebe djece. Povoljna
lokacija omogućuje roditeljima opuštenu i bezbrižnu igru s djecom bez straha od mogućeg
ozljeđivanja. S obzirom na negativne demografske trendove, sva ulaganja vezana uz poboljšanje
uvjeta života djece i mladih obitelji od izuzetnog su značaja. Razvijanje potrebne infrastrukture
i primjerenih sadržaja pozitivno će djelovati na smanjenje depopulacije stanovništva. 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 KORISNIKA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
Procjena vrijednosti ukupne investicije prema glavnom projektu Rekonstrukcija
dječjeg igrališta u Bukovlju troškovi izgradnje iznosit će 185.312,50 HRK. Troškovi građenja
dječjeg igrališta, niskogradnja koji obuhvaćaju izvođenje radova niskogradnje koji obuihvačaju
pripremne radove, zemljane radove, ogradu oko objekta i krajobrazno uređenje iznose 61.687,50
HRK. Troškovi opremanja dječjeg igrališta podrazmjevaju nabavu i ugradnju opreme u vidu
kombiniranog igrala sa penjalicom, njihalica na opruzi, pješčanika, klackalice za četvero,
klackalica na opruzi, klackalica za četvero na opruzi, ljuljačke za dvoje, klupa sa naslonom,
vanjski koš za otpatke sveukupno u iznosu od 111.125,00 HRK. Iznos troškova pripreme
projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškova nadzora
i vođenja projekta te troškova pripreme i provedbe postupka nabave iznosi 12.500,00 HRK.
S obzirom da najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u
kunskoj protuvrijednosti, a najvniša 45.000 EUR, ovisno o odobrenim sredstvima za projekt
razliku će sufinancirati Općina Bukovlje prihodima iz proračuna.
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7. LJUDSKI KAPACTETI KORISNIKA
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“. Također smo
bili nositelji Projekta uređenja i dogradnje platoa za potrebe višenamjenske dvorane mjesnog
doma Bukovlje, 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.
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..
Tim vanjskih suradnika sa potrebnim iskustvom čine: 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 Tandarić 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. 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 Rekonstrukcija
dječjeg igrališta u Bukovlju troškovi izgradnje iznosit će 185.312,50 HRK. Troškovi građenja
dječjeg igrališta, niskogradnja koji obuhvaćaju izvođenje radova niskogradnje koji obuihvačaju
pripremne radove, zemljane radove, ogradu oko objekta i krajobrazno uređenje iznose 61.687,50
HRK. Troškovi opremanja dječjeg igrališta podrazmjevaju nabavu i ugradnju opreme u vidu
kombiniranog igrala sa penjalicom, njihalica na opruzi, pješčanika, klackalice za četvero,
klackalica na opruzi, klackalica za četvero na opruzi, ljuljačke za dvoje, klupa sa naslonom,
vanjski koš za otpatke sveukupno u iznosu od 111.125,00 HRK. Iznos troškova pripreme
projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškova nadzora
i vođenja projekta te troškova pripreme i provedbe postupka nabave iznosi 12.500,00 HRK.
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD
DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
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Na realizaciji, provedbi i održavanju projekta „Rekonstrukcija dječjeg igrališta u
Bukovlju“ 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: 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 rekonstrukcija dječjeg igrališta 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 Tandarić 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.
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“.
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.
11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

LOKALNOM

Projekt TipA operacije 2.1.3. „Ulaganje u pokreatnje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“ 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.
Projektom će se interesnim skupinama osigurati adekvatni uvjeti za
provođenje slobodnog vremena čime će se dati doprinos lokalnoj zajednici kao krajnjem
korisniku.
Datum:

Potpis i pečat:
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28. listopada 2021. godine

__________________________

str. 8/8

