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Sukladno odredbama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području
podru
Općine
ine Bošnjaci za 2020. godinu (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske
srijemske županije
broj 18/19) i članka
lanka 29. Statuta Općine
Op ine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko
Vukovarskosrijemske županijee br. 06/13, 1/18 i 3/20), Općinsko
Op
vijeće Općine
ćine Bošnjaci na svojoj
25. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine donijelo je
ODLU KU
o suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine Bošnjaci
I.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće
vije daje svoju suglasnost
nost za provedbu ulaganja na
području Općine
ine Bošnjaci, a u sklopu provedbe Programa gradnje komunalne
infrastrukture na području
čju Općine
Općine Bošnjaci za 2020. godinu, za sljedeć
sljedeći projekt:
Naziv projekta:
IZGRADNJA TRGA SA PRIPADAJUĆOM
PRIPADAJU OM INFRASTRUKTUROM
Opis projekta:
Općina
ina Bošnjaci, kao investitor i nositelj/korisnik pristupa izgradnji modernog
Trga kao infrastrukturnog objekta.
II.
Ciljevi projekta:
Cilj projekta je uređenje
đenje
enje prostora neposredno pored Doma kulture u kojem se
okupljaju odnosno koji koriste kulturno-umjetničke
kulturno
ke udruge koje djeluju na
području Općine
ćine
ine Bošnjaci. Obzirom da u radu udruga djeluju pretežito mladi cilj
je prostor urediti na način
nač n da se može provoditi vrijeme prije i poslije nastupa
odnosno održavanja kulturnih manifestacija.
III.
Očekivani
ekivani rezultati projekta:
Izgradnja novog Trg ukupne površine 1285 m2, postavljanje sve potrebne
komunalne infrastrukture, postavljanje urbane opreme,
opreme, spomenik braniteljima, jedna
fontana i jedan interaktivni pano, zelene površine i sadnice.

Ciljane skupine i krajnji korisnici projekta:
Ciljane skupine: cjelokupno stanovništvo Republike Hrvatske. Krajnji korisnici:
mještani Općine Bošnjaci.
Procjena troškova projekta:
Prema troškovniku, ukupna rekapitulacija – procjena troškova izgradnje i
nabave opreme iznosi:
UKUPNO IZGRADNJA I OPREMA
2.497.226,09 kn
PDV 25 %
624.306,52 kn
UKUPNO S PDV-om
3.121.532,61 kn
IV.
Usklađenost projekta sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne
samouprave:
Mjera 4.5.2. Održivi razvoj lokalne zajednice na ruralnom prostoru
Cilj: Poboljšanje uvjeta života ruralnog stanovništva kroz povećanje ulaganja u
razvojne projekte s područja ruralnih prostora županije.
C.1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva uz zaštitu okoliša.
P.1.2. Razvoj ruralnog prostora i održive poljoprivredne proizvodnje.
1.2.4. izgradnja i održavanje komuna
V.
Način održavanja i upravljanja projektom:
Općina Bošnjaci će u proračunu za naredno razdoblje osigurati sredstva za
održavanje objekta I opreme čime je osigurano financiranje aktivnosti i nakon
završetka projekta, a izgrađeni object I nabavljena oprema će odmah po završetku
projekta biti stavljeni u funkciju.
VI.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku''
Vukovarsko-srijemske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Šumanovac, dipl.ing.

