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________________________________    _________________________________ 

Z A P I S N I K 

20. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,  
održane dana 24. svibnja 2016. godine u društvenom domu Luka u Luki 

 
Prisutni članovi Općinskog vijeća: 
 
1. Željko Kostanjčar,  5. Krešimir Tuđman,  9. Damir Šipek, 
2. Mladen Božić,  6. Josip Posavec,                        10. Dubravko Mudrinić. 
3. Vladimir Husnjak,   7. Valentina Postružin,   
4. Ana Capar Eraković,  8. Damir Hržina, 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća:  
 1. Franjo Požarić. 
 
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, 
4.  Katarina Mavrlja Matuško – načelnica policijske postaje Zaprešić, 
5.  Natalija Damjanović – policijska postaja Zaprešić, 
6.  Dražen Mufić – novinar „Prigorskog kaj-a“.    
 
Zapisničarka: Marija Kanceljak 
 
Sjednica počinje u 20,00 sati. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da sjednici 
prisustvuje 10 (deset) članova Općinskog vijeća od ukupno 11(jedanaest) te da postoji kvorum.  
Nadalje, čita i predlaže dnevni red kako slijedi i isti daje na glasanje: 
 
dnevni red: 

0. Aktualni sat, 
1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća, 
2. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, 
3. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 
4. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, 
5. Donošenje Odluke o financiranju nabave školskih udžbenika učenicima Osnovne 

škole Luka, 
6. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika, 
7. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova Zagrebačkoj županiji,  
8. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Luka za 2016. godinu, 
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9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za 
razvoj, 

10. Donošenje Odluke o imenovanju Grobnog odbora Žejinci, 
11. Razno. 
 

 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA.   
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD/0  Aktualni sat 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i daje riječ načelniku. 
Načelnik Darko Kralj sve pozdravlja te kaže da će načelnica policijske postaje Zaprešić upoznati 
vijećnike sa stanjem sigurnosti na području Općine Luka. Načelnica policijska postaje Zaprešić kaže da 
policijska postaja Zaprešić raspolaže podacima da na području Općine Luka ima 1.440 stanovnika, ističe 
da se provode kontrole prebivališta, gdje se ispostavi da postoji određena sumnja, zatim ukazuje na 
podatke o ukupno izdanim dokumentima za područje Općine Luka u protekloj godini. Vijećnik Mladen 
Božić pita mogu li se dobiti statistički podaci. Načelnica policijske postaje odgovara da će cijelu 
prezentaciju poslati predsjedniku Općinskog vijeća, koji će je onda proslijediti svim vijećnicima. 
Načelnica nadalje iznosi podatke o broju prekršaja remećenja javnog reda i mira, nasilja u obitelji, broju 
zabilježenih prometnih nesreća na području Općine Luka te ističe da je u protekloj godini bilo 18% 
manje prometnih nesreća u odnosu na 2014. godinu, zatim da je bilo 75% manje optužnih prijedloga po 
prekršajnom zakonu, kao i da postoji smanjenje kaznenih dijela u odnosu na 2014. godinu, da je u 2015. 
godini bilo više teških krađa u odnosu na 2014. godinu, a da kaznenih djela droge, gospodarskog i 
organiziranog kriminala nije bilo.  
 Vijećnik Krešimir Tuđman ukazuje na opasnosti prebrze vožnje svakog jutra između šest i 
sedam sati na zagorskoj magistrali. Načelnica policijske postaje Zaprešić odgovara da prometna 
ophodnja radi od šest sati ujutro, međutim da je područje od sedam općina i Grada Zaprešića 
jednostavno preveliko za samo dvije patrole, da je cilj što manji broj prometnih nesreća i da su upoznati 
s ovim problemom. 
 Vijećnik Vladimir Husnjak pita kako policija tretira bicikliste. Načelnica policijske postaje 
odgovara da se biciklisti tretiraju kao vozači.  
 Natalija Damjanović – službenica policijske postaje Zaprešić moli vijećnike da starije ljude 
upozore na pojavu novog oblika kriminaliteta u kojem počinitelji nazovu starije ljude, predstave se kao 
službenici banke ili slično i kažu da će doći po novac jer su se pojavile krivotvorene novčanice te na taj 
način otuđe novac starijim ljudima, koji se ne snađu. Natalija Damjanović također dodaje da su 
zabilježena tri takva kaznena djela, a da je nastala šteta od milijun kuna.  
 Načelnik također napominje da bi se trebale pojačati kontrole prometa na području općine. 
Načelnica policijske postaje odgovara da u određenim općinama, prema statističkim podacima, imaju 
manje prometnih nesreća, pa su na tim područjima i manje kontrole. 
  
 Načelnik kaže kako smatra da je bilo vrijedno čuti ove podatke o radu policijske postaje 
Zaprešić i osvrnuo se na obilježavanje Dana Općine Luka, prilikom čega se svima zahvalio na 
doprinosu. Načelnik još izvještava vijećnike da je danas dobio obavijest o projektu Newlight masterplan 
javne rasvjete, točnije o provođenju energetskog pregleda javne rasvjete na području cijele županije, koji 
bi trebao biti završen do 10. 09. ove godine, a kad isti završit izmijeniti će se 50% žarulja kao pilot 
projekt. Načelnik nadalje, izvještava vijećnike o postupku izmjena Prostornog plana uređenja Općine 
Luka te da su problem oko završetka predstavljale suglasnosti tri subjekta, kojima su u dva navrata slane 
požurnice za dostavu mišljenja u svezi posebnih uvjeta.  
 Vijećnik Krešimir Tuđman pita za saniranje mrtvačnice u Žejincima, na što načelnik odgovara 
da je počela sanacija iste te da je također razgovarao s gospodinom Mladenom Kelemenom, koji je 
spreman općini prodati dio zemljišta za uređenje parkirališta u Krajskoj Vesi. Nadalje, načelnik 
obavještava vijećnike da je očišćen divlji deponij blizu groblja u Krajskoj Vesi i to u suradnji s lovačkim 
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društvom. Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da mjesto na kojem se nalazi zeleni otok u Luki nije 
prikladno i da bi trebalo pronaći neko drugo, jer se nalazi samo nekoliko metara od kućnog praga 
gospodina Majdak-Zebića, kao i nasuprot župnog dvora i da pored toga prolazi velik broj ljudi, posebno 
kad idu na misu te predlaže da se isti izmjesti na sajmište prema potoku. Načelnik odgovara da je već 
razgovarao s gospodinom Majdak-Zebićem i obećao mu da će zeleni otok biti izmješten, međutim da 
nema velikih mogućnosti, jer mora biti smješten na zemljištu koje je u vlasništvu općine i da se zeleni 
otoci nisu pokazali kao najsretnije rješenje jer ljudi u njih svašta odlažu. Vijećnica Valentina Postružin 
kaže da je isti problem i s kontejnerom na groblju u Žejincima. Načelnik kaže da su djelatnice općine 
unatrag nekoliko dana išle vidjeti taj kontejner jer samo zadobili anonimnu prijavu da netko odvozi 
otpad.  
 Vijećnik Damir Hržina kaže da je primijetio da je izmijenjena tjedna abla s natpisom „Žejinci“ , 
ali da nije postavljena i druga tabla na ulazu u Općinu kod restorana Se-Mi. 
 Vijećnik Mladen Božić kaže za zahtjeve za ogledala na slabo vidljivim mjestima – na zavoju 
kod Tomice Županca i kod ulice Brezje. 
 Vijećnik Vladimir Husnjak predlaže da se oglasne ploče na području cijele općine unificiraju ili 
da se barem obnove te ujedno pohvaljuje i uređenje kućica na autobusnim stajalištima. 
 Vijećnik Dubravko Mudrinić moli da se ogledalo postavi i kod sretanja za Merenje. Vijećnik 
Dubravko Mudrinić također pita tko uređuje grabe uz županijsku cestu u naselju Pluska. Načelnik 
odgovara da su to dužne odraditi Županijske ceste Zagrebačke županije, koje imaju sve manje sredstava. 
  
 
AD/1  Verifikacija zapisnika 19 sjednice Općinskog vijeća 
  
 Primjedbi na zapisnik nema. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja zapisnik 19. sjednice je verificiran. 

 
 

AD/2 Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
  
 Načelnik Darko Kralj daje predlaže da se u prijedlogu odluke izmjeni broj članova 
Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, na način da u istom budu predsjednik i dva 
člana umjesto predloženih jednog predsjednika i četiri člana.  
 Vijećnik Damir Hržina pita što znači „nadležno tijelo“ u dijelu odluke koji propisuje 
kupoprodaju. Marija Kanceljak odgovara da odluku donosi općinski načelnik ili Općinsko vijeće, 
ovisno o zakonskim mogućnostima raspolaganja te da se to tiče mogućnosti načelnika da do 
određenog iznosa raspolaže imovinom. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora. 
 

 
AD/3  Donošenje  Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
 Na prijedlog nema primjedbi. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti. 
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AD/4   Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama 
 
 Načelnik Darko Kralj napominje da je u općini bio inspektor, da ovakvu odluku općinu ima, 
međutim, da je ovaj prijedlog napravljen radi usklađenja s novim propisima. Nadalje, načelnik 
napominje problem s psima lutalicama, koji predstavljaju najveći problem, zbog velikih financijskih 
izdataka za općinu, za slučaj kad se smjeste u sklonište. Načelnik objašnjava da Zakon o zaštiti 
životinja govori o šezdeset dana čuvanja životinja u skloništu, što financijski tereti jedinice lokalne 
samouprave, zatim da u Hrvatskoj ima šesnaest organiziranih skloništa. Vijećnik Vladimir Husnjak 
pita kolike troškove to predstavlja za općinu. Načelnik Darko Kralj odgovara da općina plaća otprilike 
3.000,00 kuna mjesečno za smještaj jedne životinje u skloništu. 
            Na odluku nema primjedbi te se ista daje na glasovanje. 
  
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluke o uvjetima i načinu 

držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama. 

 
 

AD/5  Donošenje Odluke o financiranju nabave školskih udžbenika učenicima Osnovne škole 
Luka 
  
 Načelnik Darko Kralj komentira da je prijedlog roditelja bio da se financira nabava radnih 
bilježnica. Vijećnik Damir Hržina dodaje da su se na sastanku Povjerenstva za školske udžbenike 
razmatrale mogućnosti financiranja, točnije da li uplatiti roditeljima određena sredstva na račune ili 
im pomoći na način da im se kupi nešto što će se jednokratno potrošiti kao što su radne bilježnice.  
 Vijećnik Damir Šipek komentira da se, prilikom predlaganja financiranja školskih udžbenika, 
razmišljalo u smjeru smanjenja troškova u idućoj godini za općinu te da su troškovi radnih bilježnica  
čak i veći iz razloga što ih treba kupovati svake školske godine, dok se udžbenici mijenjaju svake 
četiri godine. Vijećnica Ana Capar Eraković predlaže da se kupe udžbenici iz razloga što su roditelji 
već upoznati s takvom informacijom. 
  
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Odluka o financiranju nabave školskih udžbenika 

učenicima Osnovne škole Luka. 
 

AD/6   Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika 
  
 Marija Kanceljak objašnjava da je ova točka dnevnog reda vezana na sljedeću točku, a da je 
sve vezano na Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, kojim je ukinuto obavljanje pogrebničke djelatnosti 
temeljem koncesije, a kojim je opet propisana obveza jedinica lokalnih samouprava da temeljem 
ugovora, odaberu pogrebnika koji će za njih obavljati poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili 
posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine ukoliko nije moguće 
utvrditi uzrok smrti bez obdukcije. 



 - 5 -

 Marija Kanceljak još navodi da će spomenute poslove u 2016. godini, za cijelo svoje područje 
obavljati Zagrebačka županija, za što već ima osigurana sredstva i sklopljen ugovor s određenim 
pogrebnikom, za što je potrebno donijeti odluku o povjeravanju poslova Zagrebačkoj županiji, a da će 
Općina Luka na jesen morati raspisati natječaj za izbor osobe za naredne godine. 
 Vijećnik Damir Hržina pita je li prijedlog ove odluke u koliziji s nekom starom odlukom 
općine. Marija Kanceljak odgovara da nije. 
 Na prijedlog nema primjedbi te se isti daje na glasanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika. 

 
 

AD/7  Donošenje Odluke o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika 
 
 Na prijedlog nema primjedbi te se isti daje na glasanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o povjeravanju poslova prijevoza 

pokojnika. 
 
 
AD/8  Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Luka za 2016. godinu 
 
 Na prijedlog nema primjedbi te se isti daje na glasanje. 
  
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o financiranju političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Luka za 2016. godinu. 

 
 
AD/9   Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 
 
 Marija Kanceljak objašnjava da se Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj donosi na 
prijedlog komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. te da je, u već donesenoj Odluci, potrebno izmijeni 
naznačeni stavak.  
 Na prijedlog nema primjedbi te se isti daje na glasanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunui  

naplati naknade za razvoj. 
 
 
 
AD/10  Donošenje Odluke o imenovanju Grobnog odbora Žejinci 
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 Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je održan sastanak na groblju u Žejincima u dosadašnjem 
sastavu, zatim da je gospodin Josip Halambek zamolio da se umjesto njega imenuje netko drugi, pa je 
tako ispred naselja Vadina predložen gospodin Ivan Vrhovec. Načelnik Darko Kralj dodaje da su na 
sastanku grobnog odbora utvrđene bitne smjernice uređenja i proširenja groblja u Žejincima. 
Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je zaključeno kako je južna padina groblja puno bolja varijanta od 
bilo koje druge. 
 Na prijedlog Odluke nema primjedbi. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Odluka o imenovanju Grobnog odbora Žejinci. 
 
 
AD/11  Razno 
 
 Vijećnik Vladimir Husnjak pita za prijavu šteta od elementarne nepogode – mraza. Načelnik 
odgovara da je bilo dosta prijava i da je šteta prilična te da bi tu trebala odlučivati država. 
 Vijećnik Dubravko Mudrinić pita za razvoj sporta u Općini Luka, koji je bio jedini sport u 
Luki s dugogodišnjom tradicijom, a da su djeca počela odlaziti na treninge u Jakovlje, napominje da 
nikoga ne želi optuživati, već da bi trebalo pokrenuti neke aktivnosti kako bi se nogomet u Luki i 
dalje održao. Vijećnik Damir Šipek dodaje da je svog sina vozio na treninge u Luku i da su se roditelji 
maksimalno angažirali, međutim, da su djeca počela odlaziti u Jakovlje. Načelnik odgovara da nije 
predsjednik nogometnog kluba, da je izabrano novo vodstvo i da se ne želi miješati, ali napominje 
dužnost svih da pomognu i da se uključe.  
 Vijećnik Vladimir Husnjak pita za turnir sela, hoće li se održati krajem 6. odnosno početkom 
7. mjeseca. Načelnik odgovara da bi se trebao održati i da je to uvijek bila prilika da klub nešto zaradi 
i da se riješi otpor u klubu.  
 Vijećnik Dubravko Mudrinić komentira preseljenje Taekwondo kluba „Mladost“ iz školske 
sportske dvorane u Luki u poslovni prostor kod gospodina Žarka Kajfeša. Načelnik kaže da je 
taekwondo klub donio takvu odluku najviše zbog posebne opreme koju koriste za treninge, a koju su 
svaki put trebali postavljati i pospremati u školskoj dvorani. 
 
 
 Sjednica završava u 22,30 sati. 
 
 
Zapisničarka      Općinsko vijeće 
Marija Kanceljak     Predsjednik 
       Željko Kostanjčar 
 
 
KLASA:021-01/16-20 
URBROJ:238/39-01-16-20 
Luka, 24. 05. 2016. 


