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Zapisnik 

 

         o radu 4. (hitne) sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 05.10.2017. 

godine, s početkom u 18,00 h u vijećnici općine Gornja Vrba. 

         Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

DUNJA ODOBAŠIĆ, ALEN TOLIĆ, JOSIP MARUNICA, RENATA LUCIĆ,  

DAMIR EMANOVIĆ, TOMISLAV MARIJIĆ, IVICA EREŠ, DRAGAN 

BARBARIĆ, ANITA MARUŠIĆ, MARIJA KURKUTOVIĆ, DRAŽEN ZIRDUM  

IRENA TADIĆ, ŠIMUN MARTINOVIĆ 

       Ostali nazočni: 

Ivan Vuleta, općinski načelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika, Marica 

Pavlović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Zapisnik vodi Marica Pavlović. 

      Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba i prozivanjem 

utvrdio kvorum, predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik o radu  3.  sjednice 

Općinskog vijeća. 

      Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno, sa13 glasova ZA usvojen. 

Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednik vijeća 

daje na usvajanje predloženi dnevni red, te se za današnju sjednicu utvrđuje slijedeći: 

                                            

                                                  D N E V N I   R E D: 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja. 

                                      

Točka 1. 

            Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja urbanog 

područja Slavonskog Broda do 2020.godine dostavljena u pisanom obliku uz poziv na sjednicu.    

Predsjednica Vijeća poziva općinskog načelnika na uvodno obrazloženje predložene odluke. 

Općinski načelnik u kraćoj raspravi upoznaje vijećnike da u RH postoji 7 urbanih područja od 

kojih je jedno i grad Slavonski Brod. Postoji mogućnost povlačenja sredstava koja bi se 

koristila isključivo za obnovu napuštenih objekata kao i dijelom cestovne infrastrukture. 

Obzirom da na našem području nema napuštenih objekata, kandidirat će se biciklističke staze. 

Uvjet za sve navedeno je postojanje strategije razvoja, na koju općine moraju dati suglasnost 

do sjednice gradskog vijeća Slavonski Brod, koja je zakazana za ponedjeljak 09.10., i to je bio 

razlog za sazivanje hitne sjednice.   

        Vijećnik J. Marunica pita da li se može kandidirati pješačka staza do D. Vrbe za navedeni 

projekat?? 

Odgovara općinski načelnik da postoji mogućnost kandidiranja samo biciklističke staze. 

Vijećnik D. Barbarić predlaže obnovu starih kuća kojih ima na našem području. 

Zamjenik načelnika pojašnjava da se stare građevine mogu uvrstit u projekt samo ako su 

proglašene kulturnim dobrom, a takvih nema na našem području. 

   



Vijećnik Š. Martinović traži pojašnjenje gdje su dodirne točke općine i grada Slavonskog 

Broda, te da li se zna koliko u postotcima Općina Gornja Vrba može povući sredstava? 

Odgovor daje općinski načelnik koji ističe da se ne zna koliko bi to bilo novčanih sredstava 

koje bi pripadale općini. 

Nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednica Vijeća daje na glasovanje 

predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće sa JEDNOGLASNO ( 13 glasova ZA ) donijelo: 

                 - Odluku o  davanju pozitivnog mišljenja.   

 

 

Zapisnik vodila:                                                                          PREDSJEDNIK 

Marica Pavlović                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                   Renata Lucić 

 
 


