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______________________________________ 

Z A P I S N I K 

7. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,  
održane dana 30. siječnja 2018. godine u Društvenom domu u Luki, Trg svetog Roka 4 

 
 

Prisutni članovi Općinskog vijeća: 
 

1. Željko Kostanjčar,         4. Tomislav Ferenčak,      7. Mladen Božić,  

2. Ivana Horvat,     5. Nikolina Halambek,          8. Ivica Herendić. 

3. Dubravko Mudrinić,      6. Krešimir Tuđman, 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća: 

1. Franjo Požarić,    3. Monika Jurina. 

2. Marija Berislavić - ispričana, 

 

Ostali prisutni: 
1. općinski načelnik – Darko Kralj,dr.vet.med.,  
2. zamjenica načelnika – Valentina Postružin, 
3. Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije. 
 
Zapisničarka: Marija Kanceljak 
 
 
Sjednica počinje u 19,30 sati. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i otvara sedmu sjednicu Općinskog 
vijeća, utvrđuje da sjednici prisustvuje 8 (osam) od ukupno 11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća te 
da postoji kvorum.  
Nadalje, čita i predlaže dnevni red kako slijedi i isti daje na glasanje: 

 
0. Aktualni sat, 
1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća, 
2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Luka, 
3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Luka, 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Luka, 
5. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Luka za 2018. godinu, 
6. Donošenje Odluke o sufinanciranju obuke klizanja, 
7. Donošenje Odluke o odobrenju financijske, pomoći za Međuopćinsku/gradsku smotru 

LiDraNo 2018., 
8. Razno. 

 
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA.   
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Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
 
AD/0  Aktualni sat 
 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku kako bi vijećnike ukratko upoznao s aktualnim 
temama. Načelnik Darko Kralj pozdravlja sve prisutne i kaže da je od posljednje sjednice prošlo malo 
vremena, međutim da je Općina Luka, kao i sve druge jedinice lokalne samouprave u Republici 
Hrvatskoj, u obvezi donijeti predloženu odluku o načinu prikupljanja otpada na svom području do 31. 
siječnja 2018. godine, stoga je sazvana ova sjednica. Kao jednu od tema na jednoj od sljedećih sjednica, 
načelnik najavljuje obvezu usklađenja sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja. Nadalje, 
načelnik obavještava vijećnike o sredstvima koja je Općina Luka povukla za financiranje II. izmjene i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka, zatim da su u tijeku pripreme za natječaje koji slijede, 
konkretno za Mjeru 7.4.1. koja je u najavi, Mjeru 4. i Mjeru 7.2. infrastrukturu u ruralnim područjima. 

Vezano za provođenje projekta Newlight načelnik kaže da čeka posebne izračune i stvarnu 
potrošnju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

AD/1  Verifikacija zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća 
 

Vijećnik Mladen Božić kaže da je u dijelu zapisnika na 4. stranici krivo upisana nula. Drugih 
primjedbi na zapisnik nema i predsjednik Općinskog vijeća isti daje na glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA. 
 
Odluka: Konstatira se, da je jednoglasno verificiran zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća. 
 
 
AD/2  Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Luka 
 
 Načelnik kaže da se radi o zakonskoj regulativi prema kojoj je svaka jedinica lokalne samouprave 
dužna donijeti ovakvu odluku, da je bio na jednom sastanku gdje su predstavnici komunalnog poduzeća 
Zaprešić d.o.o. rekli da će povećanje cijene biti minimalno. Marija Kanceljak kaže da su jedinice lokalne 
samouprave, prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dužne osigurati uvjete i  
provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom, osigurati javnu uslugu prikupljanja mješovitog 
otpada, zatim odvojeno prikupljanje otpada, sprečavati nezakonito odlaganje otpada i da je sukladno 
navedenom predstavničko tijelo dužno donijeti odluku o načinu obavljana tih usluga, da za područje 
Općine Luka tu djelatnost obavlja komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o., kojega je Općina Luka vlasnik u 
jednom dijelu. Marija Kanceljak dodaje da je prijedlog ove odluke sastavljen od strane stručne službe 
komunalnog poduzeća i da sadrži opće uvjete pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada, da je po donošenju općina dužna ovu odluku dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike 
te objaviti u službenom glasniku i na službenoj web stranici.  

Vijećnik Mladen Božić pita za uvjete i cijenu vezano za mogućnost korištenja kompostera 
sukladno članku 9. prijedloga odluke te hoće li komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. odvoziti kompost 
ili će se moći koristiti od strane korisnika koji naruči komposter. Marija Kanceljak odgovara da će sve 
cijene naknadno formirati komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. uz suglasnost načelnika, a da će krajnjim 
korisnicima uputiti obrazac izjave o načinu korištenja javne usluge. Načelnik dodaje da će se odgovor o 
navedenom pitanju tražiti direktno od komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. 

 
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA. 
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Odluka: Konstatira se, da je sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno donesena Odluka o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Luka. 

 
 

AD/3 Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Luka 
 
 Marija Kanceljak objašnjava da su ove izmjene i dopune Statuta predložene radi potrebe 
usklađenja Statuta Općine Luka s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 
 Primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na 
glasovanje. 
  
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA. 
 
Odluka: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojena Statutarna odluka 

o izmjenama i dopunama Statuta Općinskog vijeća. 
 
 
AD/4  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Luka 
   
 Marija Kanceljak objašnjava da su ove izmjene i dopune Poslovnika predložene također radi 
potrebe usklađenja s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na 
glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, konstatira se da se jednoglasno donosi Odluka izmjenama i 

dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Luka. 
 
 
AD/5  Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Luka za 2018. godinu 
 

Primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na 
glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, konstatira se da se jednoglasno donosi Odluka o financiranju 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Luka za 2018. godinu. 
   
 
AD/6  Donošenje Odluke o sufinanciranju 
  
 Načelnik kaže da dječji vrtić za polaznike predškolskog programa, svake godine organizira 
određenu aktivnost, da je to prošle godine bila škola plivanja, a da su se ove godine odlučili za obuku 
klizanja te da bi Općina Luka u tome financijski sudjelovala sa sufinanciranje 3.000,00 kuna. 

Primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na 
glasovanje. 
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Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, konstatira se da se jednoglasno donosi Odluka o 

sufinanciranju obuke klizanja. 
 
 
AD/7  Donošenje Odluke o odobrenju financijske pomoći za Međuopćinsku/gradsku smotru LiDraNo 
2018. 
 Vijećnik Mladen Božić komentira da je bio zamoljen od strane ravnateljice OŠ Luka da medijski 
poprati ovaj događaj, da je bilo lijepo, da je dvorana bila solidno puna, međutim, da je bilo najavljeno 
da će načelnik pozdraviti prisutne, ali nije bilo nikoga. Načelnik Darko Kralj odgovara da je koordinacija 
malo zatajila, da je imao dva veoma bitna sastanka u to vrijeme te da je i ravnateljica preuzela 
gostovanje, jer se smotra nije imala gdje održati, pa je sve trebalo organizirati u roku od svega tjedan 
dana, što je kratko za jedno takvo natjecanje. 

Primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na 
glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, konstatira se da se jednoglasno donosi Odluka o odobrenju 

financijske pomoći za Međuopćinsku/gradsku smotru LiDraNo 2018. 
 
AD/8   Razno 
 
 Ružica Posavec predlaže da se kupe stolci za dvoranu, jer su ovi iz društvenog doma već dosta 
uništeni zbog stalnog prenošenja.  Načelnik odgovara da je problem u tome što ih škola nema gdje 
skladištiti. 
 
 Načelnik kaže da udruga Taekwondo klub Mladost Luka organizira fašničku povorku u nedjelju, 
11. 02. 2018. godine, nakon koje će se održati druženje u društvenom domu u Luki, da je razgovarao s 
predsjednikom te udruge Zdravkom Pičikinom i prenio mu dosadašnja iskustva te će se donacije 
skupljati za Taekwondo klub Mladost te poziva sve na druženje. 
 Predsjednik Općinskog vijeća zatvara sjednicu. 
 
 
Sjednica završava u 20,15 sati. 
 
 
KLASA:021-01/17-8 
URBROJ:238/39-01-18 
Luka, 30. 01. 2018. 
 
 
Zapisničarka      OPĆINSKO VIJEĆE 
       Predsjednik 
Marija Kanceljak      
       Željko Kostanjčar 
 


