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Z A P I S N I KZ A P I S N I KZ A P I S N I KZ A P I S N I K    

11116666. sjednice Općinskog vijeća Općine Lu. sjednice Općinskog vijeća Općine Lu. sjednice Općinskog vijeća Općine Lu. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka, ka, ka, ka,     
održane dana održane dana održane dana održane dana 22221. 1. 1. 1. rujnarujnarujnarujna 201 201 201 2015555. godine u društvenom domu Luka u Luki. godine u društvenom domu Luka u Luki. godine u društvenom domu Luka u Luki. godine u društvenom domu Luka u Luki    

    
Prisutni članovi Općinskog vijeća:Prisutni članovi Općinskog vijeća:Prisutni članovi Općinskog vijeća:Prisutni članovi Općinskog vijeća:    
    
1.Željko Kostanjčar,  5. Dubravko Mudrinić,                   9. Damir Šipek,  
2. Damir Hržina,              6. Franjo Požarić,            10. Mladen Božić. 
3. Ana Capar Eraković,             7. Josip Posavec,                
4. Valentina Postružin,             8. Krešimir Tuđman, 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:        
    
1. Vladimir Husnjak 
  
Ostali prisutni:Ostali prisutni:Ostali prisutni:Ostali prisutni:    
 
1. Darko Kralj – općinski načelnik,    
2.  Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije Općine Luka, 
3.  Monika Jurina – stručna suradnica na stručnom osposobljavanju, 
5. Dražen Mufić – novinar „Prigorski kaj“.    
 
Zapisničarka:Zapisničarka:Zapisničarka:Zapisničarka: Marija Kanceljak 
 
Sjednica počinje u 20,10 sati. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da sjednici 
prisustvuje 10 (deset) od ukupno 11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća i da postoji kvorum te čita 
i predlaže sljedeći 
 
dnevni red: 

0000.    Aktualni sat, 
1.1.1.1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća, 
2.2.2.2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, 
3.3.3.3. Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, 
4.4.4.4. Donošenje Odluke o povremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Luka,  
5.5.5.5. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i 

imenovanje, 
6.6.6.6. Razno. 
 



 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA.   
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
    
AD/AD/AD/AD/0 Aktualni sat0 Aktualni sat0 Aktualni sat0 Aktualni sat    
 
 Načelnik Darko Kralj pozdravlja sve prisutne i obraća im se govoreći da je u dogovoru s 
predsjednikom vijeća odlučeno da nakon ljetne stanke počinje laganija sjednica, bez obzira na puno 
posla tijekom ljeta. Nadalje se načelnik osvrće na obilježavanje Dana pobjede, Dana domovinske 
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja za koje ističe da su ove godine bili posjećeniji u puno većem 
opsegu od prošlih godina, da su ljudi to dobro prihvatili te da je dobio e-mail gospođe Zdenkice 
Radanović koji čita, a u kojem ona iznosi sljedeće: „Poštovani gospodine Kralj, upućujem Vam 
iskrene izraze zahvale i čestitke povodom organiziranja obilježavanja i proslave Dana Domovinske 
zahvalnosti i Dana branitelja. Isto upućujem i gospodinu Kostanjčaru i gospodinu Husnjaku. Vrlo 
emotivno evocirao je uspomenu na dan od prije 20 godina, te vrlo dirljivo zahvalio našim preminulim 
braniteljima, članovima naših obitelji, čija smo počivališta obišli i poklonili im se. Vlado, zahvaljujem 
Ti u ime svoje djece i svoje osobno što si i ovaj put istakao veličinu mog Doka, kao čovjeka, supruga, 
oca, prijatelja, susjeda. Velik broj mještana koji se okupio da bi zajedno proslavili ovaj veličanstveni 
Dan, govori o poštovanju i ponosu, o svjesnosti trenutka, o zajedništvu. Takvim odazivom iskazana je 
i čast Tebi, poštovani prijatelju, načelniče, koji si i ovaj put okupio svoje sumještane na vrlo osebujan 
način. Budnica, polaganje vijenaca, sveta misa karakteristike su malih mjesta i treba ih sačuvati i 
njegovati. Ti upravo to i činiš, a to je još jedan znak povezanosti u tradicionalnosti. Zahvaljujem još 
jednom  Tebi i Tvojim suradnicima na prekrasno obilježenom Danu koji mojoj obitelji i meni ima vrlo 
veliku vrijednost, a na žalost i tužan spomen. S ponosom i tugom u srcu još jednom čestitam svim 
mještanima Općine Luka Dan pobjede!“ 
 Načelnik nadalje ističe problem s odronom u Krajskoj Vesi, sanacija kojeg se bliži kraju, a da 
su radovi trenutno zastali na nekoliko dana zbog kašnjenja isporuke gabiona. Vijećnik Krešimir 
Tuđman pita kolika je vrijednost te investicije. Načelnik odgovara da to između 800.000,00 i 
1.000.000,00 kuna, zatim dodaje još da je prvi izvođač koji je izabran zavlačio godinu dana jer je 
ponudio prenisku cijenu te tražio reviziju projekta koja već postoji. Vijećnik Damir Šipek pita do kad 
će radovi biti završeni. Načelnik odgovara da se završetak radova očekuje za otprilike desetak dana. 
Vijećnik Damir Šipek predlaže da se postave odbojnici. 
 Načelnik izvještava vijećnike da je bio na nekoliko edukacija vezanih za prijave projekata na 
natječaje koji se financiraju iz fondova Europske unije, zatim da je bio na jednom sastanku 
Zagrebačke županije na kojem se raspravljalo o elektroničkim medijima i naknadi na pravo puta koje 
neke općine i gradovi naplaćuju operaterima i to 3 – 10 kuna/m2, te predložio radnu skupinu u sastavu: 
1. Damir Hržina, 2.Damir Šipek i 3. Mladen Božić za stručnu pomoć pri rješavanju istog.  
Načelnik dalje izvještava vijećnike o dobrom napredovanju radova na sanaciji mosta u Križancima. 
Vijećnik Krešimir Tuđman pita za uređenje ceste u Goranovoj ulici u Žejincima. Načelnik odgovara 
da je to samo pitanje trenutka i da se može smatrati asfaltiranim.  
Vijećnik Damir Šipek pita radi li se na kvalitetnoj sanaciji ostalih odrona na području Općine Luka. 
Načelnik odgovara da je odron u ulici Andrije Majdaka dobro saniran, da se dobro slegnulo, a da će 
sanacija odrona u Vadinskoj ulici ići nakon ovoga u ulici Andrije Majdaka. Načelnik dodaje da je 
uređen potok u ulici Dubravka Ožegovića – od Capara, pa do Pođunđeka, što je dosta velik zahvat i da 
je vijećnica Ana Capar Eraković obišla kuće i skupila potpise mještana.  
 Načelnik dalje kaže da je u petak e-mailom dobio materijale vezane za projekt Newlight 
Masterplan javne rasvjete Zagrebačke županije, među ostalim i prijedlog dodatka novom ugovoru, što 
treba dobro proučiti. 
 Načelnik kaže da su do sad održane ukupno dvije radionice na temu izrade Strategije razvoja 
Općine Luka koje su bile jako poticajne i zanimljive, zatim da je nezadovoljan odazivom vijećnika, a 
da su neki od sudionika promašili temu. 



 Načelnik nadalje obavještava vijećnike da se općina, u međuvremenu, bavila sa ukupno četiri 
spora od kojih je jedan tvrtka Euros d.o.o. koja traži povrat sredstava od uplaćenog komunalnog 
doprinosa, zatim s tvrtkom Lakerko-Harmonija oblika d.o.o. u vezi s kojom je nakon šest godina 
upoznao gospodina Tihomira Zubera, dok je do sad razgovarao s gospođom Bernardicom Zuber te da 
se treći slučaj odnosi na naplatu komunalne naknade tvrtki Lagermax Zagreb d.o.o. za objekt 
logističko-distributivnog centra.  
 Načelnik obavještava vijećnike da je ponovno započeo postupak deratizacije na području 
općine. 
 Vezano za sredstva dobivena putem prijave na razne natječaje, načelnik kaže da je ostvareno 
90.000,00 kuna za uređenje vatrogasnog doma od Zagrebačke županije, 200.000,00 kuna za cestu i 
most u gospodarskoj zoni također od Zagrebačke županije.  
Vijećnik Damir Hržina pita za tablicu u kojoj će biti prikazano na koje natječaje je Općina Luka 
prijavljena, datumi prijave, iznosi koji su zatraženi i dobiveni. Monika Jurina kaže da vodi evidenciju 
o spomenutom i da će biti proslijeđena svim vijećnicima.  
 Načelnik još ističe potpisivanje Ugovora o zakupu plinovoda koji je potpisao s tvrtkom 
Zagorski metalac d.o.o., prema kojem će općina ostvarivati naknadu za korištenje plinske mreže. 
Načelnik kaže da su popisani i označeni brojevima stupovi javne rasvjete za potrebe općine.  
Vijećnik Damir Hržina napominje da naselje Žejinci ima krivi natpis i da bi trebalo promijeniti tablu 
na kojoj bi pisalo „Žejinci“ umjesto „Žeinci“. 
 Vijećnik Damir Šipek moli da se ponovno postave „ležeći policajci“ u centru Luke na mjestu 
gdje su bili te da se policiji skrene pozornost na veću kontrolu prometa od strane policije zbog početka 
nove školske godine. Načelnik odgovara da je postavljanje „ležećih policajaca“ u nadležnosti 
Županijskih cesta Zagrebačke županije i da za isto trebaju biti zadovoljeni određeni uvjeti.  
 
 
ADADADAD/1 Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća/1 Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća/1 Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća/1 Verifikacija zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća    
    
 Načelnik traži da se u zapisniku na 2. stranici u dijelu gdje govori o traženju Javne 
vatrogasne postrojbe za sufinanciranje izbriše iznos od 6.000,00 kuna, jer je isti netočan. 
 
 Načelnik dodaje da je općina ovih dana dobila račun Javne vatrogasne postrojbe, koja je na 
poziv policije izašla na naš teren u Gajevoj ulici za slučaj samoubojstva, a koji je vraćen. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
ZaključakZaključakZaključakZaključak::::    Sukladno rezultatima glasovanja i uz predloženi ispravak zapisnik 15. sjednice je 

verificiran. 
 
 
AD/AD/AD/AD/2   Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna2   Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna2   Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna2   Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna    
    
 Ružica Posavec kaže da su planirani prihodi ostvareni za 52,96% što je više u odnosu na 
prošlu godinu zbog uplate komunalnog doprinosa Lagermax-a, dok su rashodi ostvareni s 41,36%. 
 Načelnik dodaje da će na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća biti upućen prijedlog I. 
izmjena i dopuna Proračuna Općine Luka z 2015. godinu – Rebalnas I te da za isti, kao i za 
prijedlog Proračuna za 2016. godinu očekuje da se svi vijećnici uključe sa svojim prijedlozima i 
željama, posebno od vijećnika Damira Hržine i da će se početkom 10. mjeseca održati završna 
radionica za izradu Strategije razvoja Općine Luka. 
 Vijećnik Krešimir Tuđman pita za projekt izgradnje mosta u gospodarskoj zoni Općine 
Luka. Načelnik odgovara da je tehnička dokumentacija  gotova, da je za pristupnu cestu potrebna 



još jedna suglasnost i da je projektant predložio da se napravi probni natječaj, kako bi se mogla 
procijeniti stvarna vrijednost investicije, koja se kreće oko 4.000.000,00 kuna. 
 Vijećnik Krešimir Tuđman pita hoće li se izgradnja mosta financirati iz sredstava fondova 
Europske unije. Načelnik odgovara da hoće, jer općina nije u mogućnosti sama financirati takav 
projekt. 
 Vijećnik Damir Hržina konstatira da je prema izvješću vidljivo da iznos komunalnog 
doprinosa za Lagermax Zagreb d.o.o. nije uplaćen jednokratno i pita koliko još rata trebaju uplatiti. 
Načelnik odgovara da trebaju uplatiti još samo jednu ratu. Damir Hržina pita imamo li prijenos 
sredstava iz godine u godinu. Ružica Posavec odgovara da će, prilikom Rebalansa I za 2015. godinu 
i donošenja Proračuna za 2016. godinu, biti potrebno preciznije planirati ta sredstva i prenijeti ih 
Proračunom u 1. mjesecu. 
 Vijećnik Damir Hržina pita za stavku prihoda od zakupa koja iznosi 41.000,00 kuna na 
zbirnom prikazu. Ružica Posavec odgovara da je tu bila uvrštena i naknada za korištenje 
nefinancijske imovine, odnosno naknada za eksploataciju mineralnih sirovina. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
ZaključakZaključakZaključakZaključak::::    Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna 

Općine Luka za 2015. godinu. 
 
 
AD/3 Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje siječaAD/3 Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje siječaAD/3 Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje siječaAD/3 Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanjnjnjnj----lipanj 2015. godinelipanj 2015. godinelipanj 2015. godinelipanj 2015. godine    
 
 Na izvješće nema primjedbi. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
ZaključakZaključakZaključakZaključak::::    Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Polugodišnje izvješće o radu 

načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine. 
 
 
AD/4  Donošenje Odluke o povremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine LukaAD/4  Donošenje Odluke o povremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine LukaAD/4  Donošenje Odluke o povremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine LukaAD/4  Donošenje Odluke o povremenom korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Luka    
 
 Marija Kanceljak objašnjava da se radi o prijedlogu odluke kojim bi, osim prostora 
društvenog doma, bilo obuhvaćeno i povremeno korištenje prostorije u na katu u zgradi općine i 
dodaje da bi se prema prijedlogu društveni dom mogao dati na korištenje fizičkim osobama, 
udrugama i političkim strankama, dok bi se prostor na katu zgrade općine mogao dati na korištenje 
samo udrugama i političkim strankama, a sve uz zahtjev i ugovor o korištenju.  
 Načelnik predlaže da se naplaćuje 1,00 kuna za političke stranke i udruge s područja Općine 
Luka, a da se fizičkim osobama korištenje društvenog doma naplaćuje po 300,00 kuna za jedan 
dana, a 500,00 kuna za tri dana.  
 Vijećnik Damir Hržina predlaže da se uz političke stranke i udruge dodaju još i nezavisne 
liste i da se istima korištenje naplaćuje po svakom korištenju.  
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar predlaže sljedeće: 
  - da se korištenje prostorije na katu zgrade općine i prostor društvenog doma 
udrugama i političkim strankama naplaćuje po 12 kuna godišnje, kao i nezavisnim listama za 
vrijeme kampanje, 



  - da se korištenje prostora društvenog doma fizičkim osobama naplaćuje 300,00 
kuna za jedan dan korištenja i 500,00 kuna za tri dana korištenja i prijedlog daje na glasovanje. 
 
 
Rezultati glasovanja: 8 (osam) glasova ZA, 1 (jedan) glas PROTIV - Damir Hržina,  1 (jedan) glas 
SUZDRŽAN - Franjo Požarić. 
 
OdlukaOdlukaOdlukaOdluka::::    Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o povremenom korištenju poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine Luka. 
 
 
AD/5   AD/5   AD/5   AD/5   Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje     
    
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar objašnjava da je s obzirom na aktiviranje 
mandata vijećnika Damira Hržine, potrebno razriješiti Janjicu Tomić kao članicu Odbora z izbor i 
imenovanja, jer sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, članovi istog mogu biti isključivo članovi 
Općinskog vijeća te stoga predlaže da umjesto Janjice Tomić član Odbora za izbor i imenovanje 
bude vijećnik Damir Hržina.  
 Na prijedlog nema primjedbi i isti se daje na glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
    
ZaključZaključZaključZaključakakakak::::    Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o razrješenju i imenovanju člana 

Odbora za izbor i imenovanje. 
 
 
AD/6   RaznoAD/6   RaznoAD/6   RaznoAD/6   Razno    
    
 a) 1. izmjene godišnjeg i srednjoročnog Plana davanja koncesija  a) 1. izmjene godišnjeg i srednjoročnog Plana davanja koncesija  a) 1. izmjene godišnjeg i srednjoročnog Plana davanja koncesija  a) 1. izmjene godišnjeg i srednjoročnog Plana davanja koncesija      
 Predsjednik Općinskog vijeća predlaže izmjene Plana davanja koncesija u smislu da  
se brišu odredbe o davanju koncesije za prijevoz pokojnika i da se u broju koncesija za dimnjačara 
umjesto dvije dodjeljuje jedna koncesija. 
 Vijećnik Mladen Božić komentira da u tom slučaju ne postoji izbor. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
ZaključakZaključakZaključakZaključak::::    Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaćaju 1. izmjene godišnjeg i 

srednjoročnog Plana davanja koncesija. 
 
 
 Vijećnik Josip Posavec govori o dopisu Općinske organizacije SDP-a Luka koji je poslan 
općini u vezi koridora dalekovoda, koji bi trebao biti izbrisan iz karte Prostornog plana uređenja 
Općine Luka. Načelnik odgovara da je u Odluci o izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja Općine Luka naznačeno da je jedan od ciljeva i usuglašavanje s IV. izmjenama i dopunama 
Prostornog plana uređenja Zagrebačke županije. Vijećnik Damir Hržina dodaje da taj koridor, 
prema njegovim saznanjima, nikako ne može prolaziti područjem Općine Luka. 



 Vijećnik Krešimir Tuđman pita kad će postupak izmjena i dopuna biti završen. Načelnik 
odgovara da bi to otprilike moglo biti oko nove godine i dodaje da ima dosta zahtjeva od kojih su 
neki nerealni. 
 
 Predsjednik vijeća Željko Kostanjčar kaže da je potrebno izaći na teren u Omladinsku ulicu 
radi provjere protočnosti grabe i predlaže da se na oglasne ploče montira tvrđi stiropor ili pluto. 
 
 Vijećnik Dubravko Mudrinić kaže da djeca u osnovnoj školi u prizemlju imaju samo jedan 
wc koji koriste i djevojčice i dječaci te da djeca, pa bi on s još nekoliko roditelja pomogao da se 
napravi još jedan wc. Također kaže da djeca moraju nositi dvoje papuče –  jedne posebno za školu i 
jedne za školsku dvoranu, što je za njih preopterećeno, pa su stoga roditelji predložili da se naprave 
ormarići u kojima bi ih mogli ostavljati.  
 Načelnik obećava klupice i da će općina pomoći koliko može. 
 
 
Sjednica završava u 22,00 sati. 
 
 
 
Zapisničarka      Općinsko vijeće 
Marija Kanceljak     Predsjednik 
       Željko Kostanjčar 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA:021-01/15-16 
URBROJ:238/39-01-15-16 
Luka, 21. 9. 2015. 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


