______________________________________

ZAPISNIK
10. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,
održane dana 12. srpnja 2018. godine u prostorijama društvenog doma u Luki,
Trg svetog Roka 4
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Željko Kostanjčar,
2. Ivana Horvat,
3. Marija Berislavić,

4. Dubravko Mudrinić,
5. Nikolina Halambek,
6. Vladimir Husnjak,

7. Krešimir Tuđman,
8. Mladen Božić,
9. Ivica Herendić.

Odsutni članovi Općinskog vijeća:
1. Franjo Požarić,
2. Tomislav Ferenčak.
Ostali prisutni:
1. općinski načelnik – Darko Kralj,dr.vet.med.,
2. zamjenica načelnika – Valentina Postružin,
3. Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije
4. Matea Vrhovec – polaznica programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Zapisničarka: Marija Kanceljak

Sjednica počinje u 19,30 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i otvara desetu sjednicu Općinskog
vijeća, utvrđuje da sjednici prisustvuje 9 (devet) od ukupno 11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća te
da postoji kvorum.
Nadalje, predlaže sljedeći dnevni red i isti daje na glasanje:
0. Aktualni sat,
1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske,
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Luka,
4. Donošenje Zaključka o vrsti, broju i visini stipendija za šk./ak. god. 2018./2019.,
5. Razno.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
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Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD/0 Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar daje riječ načelniku kako bi vijećnike upoznao s
aktualnostima i zbivanjima od posljednje održane sjednice. Načelnik Darko Kralj pozdravlja sve prisutne,
za početak obavještava vijećnike o pripremama za natječaje Zagrebačke županije i to na javni poziv
Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu, na koji su prijavljeni projekti uređenja
prometnica, te na javni poziv Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, na koji je
prijavljen projekt dogradnje Vatrogasnog doma u Luki. Načelnik kaže da je Dobrovoljno vatrogasno
društvo Luka dobilo novo vodstvo te da su se svi potrudili oko slaganja papira, jer će se projekt
dogradnje vatrogasnog doma pokušati prijaviti na mjeru 7.4.1. ukoliko vrijednost dosad napravljenih
radova nije veća od 10% ukupnog proračuna projekta, što je jedan od uvjeta za prijavu, pa je to
potrebno utvrditi.
Načelnik kaže da ima obećanje da će uskoro krenuti asfaltiranje cesta za koje je već proveden
natječaj, ali radovi nisu započeti zbog manjka radnika i puno posla koji imaju u posljednje vrijeme.
Načelnik kaže, da je sa županom Zagrebačke županije i Županijskim cestama Zagrebačke županije
dogovoreno iscrtavanje zebre u Luki između autobusne stanice i crkve.
Načelnik nadalje ističe problem rješavanja problema uređenja ceste u ulici Zagorski odvojak, u
kojoj šuma raste na cestu, a cesta nije upisana kao vlasništvo Općine Luka. Načelnik još kaže da je održao
sastanak s gospodinom Zubčićem iz Hrvatskih voda, da su obišli tereni da će biti popravljeni most u
Križancima i most u ulici Herendići, da su obišli i teren između Goranove i Vadinske ulice, da će općina
kupiti cijevi, a Hrvatske vode će izvršiti popravke.
Vijećnik Ivica Herendić pita za održavanje i košnju raslinja uz lokalne ceste. Načelnik odgovara
da su, prema Odluci o komunalnom redu, vlasnici zemljišta uz cestu dužni održavati raslinje. Vijećnik
Mladen Božić predlaže da te poslove na sebe preuzme općina, pa da se vlasnicima koji ne čiste dostave
računi. Načelnik odgovara da je problem u tome što ima puno vlasnika pa se nema kome uputiti račun
za čišćenje, što se dogodilo jednoj općini, a da prihodi od komunalne naknade nisu dostatni da bi se
odradile sve aktivnosti koje se financiraju iz tog izvora i ukazuje na mogućnost povećanja. Vijećnik
Mladen Božić pita za problem sa poštom. Načelnik odgovara da ne postoji posebna procedura koja bi
propisivala provođenje peticije, već da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti jednu odluku kojom će biti
definirano tko će provoditi peticiju te da će prijedlog biti upućen Općinskom vijeću na jesen.
Predsjednik Općinskog vijeća ističe problem stalnih promjena liječnika opće medicine u
ambulanti u Luki. Načelnik kaže da je razgovarao s gospodinom Vinkom Vučetićem – ravnateljem Doma
zdravlja Zaprešić, koji mu je odgovorio da je to iz razloga što je područje malo, a da se prilikom
zapošljavanja na natječaj javi malo ljudi te da općenito nema zainteresiranih za rad u obiteljskoj
medicini.
Načelnik kaže da je imao upit jedne tvrtke koja bi stipendirala školovanje za zanimanja
autoelektričar, autolimar, autolakirer i da je sam zvao svakog pojedinog učenika 8. razreda, međutim
da nitko nije zainteresiran.
Vijećnik Vladimir Husnjak pita za proširenje Sukserovog mosta, zatim za projekt proširenja
groblja u Žejincima i može li se osigurati pomoć komunalnom djelatniku. Načelnik odgovara da je
Županijskim cestama uputio zahtjev za proširenje predmetnog mosta, da je njihov prijedlog da se skine
beton i postavi rukohvat sa strane. Za projekt proširenja groblja u Žejincima načelnik odgovara da je
pozvao odvjetnika s kojim je dogovoreno da vodi postupak otkupa, ali postoje problemi u vlasništvu.
Načelnik još kaže da se razmatra pitanje upravljanja grobljem, jer postoji mogućnost osnivanja vlastitog
komunalnog pogona ili davanja na upravljanje komunalnom poduzeću Zaprešić d.o.o. o čemu je već
obavljen razgovor s direktorom, međutim u tom slučaju će se sprovodi održavati u vrijeme kad odredi
komunalno poduzeće, a ne ljudi sami. Načelnik još dodaje da mu je jasno da komunalni djelatnik
također ima zdravstvenih problema i povremeno mu pomaže Rajko Duk oko kopanja grobnih jama, kao
i oko nekih drugih poslova koje ne može obaviti sam.
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AD/1 Verifikacija zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik nema primjedaba, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na glasanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Konstatira se, da je jednoglasno verificiran zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća.

AD/2 Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Marija Kanceljak objašnjava da, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na
snagu u ožujku ove godine, postoji obveza jedinica lokalne samouprave o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, da Program mora sadržavati
podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, kojega nije bilo, a da su podaci koji
se koriste za donošenje Programa dostavljeni od strane Državne geodetske uprave.
Na prijedlog nema primjedaba i pa predsjednik Općinskog vijeća isti se daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Konstatira se, da se jednoglasno usvaja Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske

AD/3 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Luka
Marija Kanceljak objašnjava da se prijedlog ove Odluke odnosi na Odluku o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Luka, koju je Općinsko vijeće donijelo na sjednici održanoj krajem siječnja ove godine,
a koja se nalazi u materijalima, radi lakšeg snalaženja i dodaje da se prijedlog odnosi na minimalnu
zapremninu kanti za gospodarske subjekte – tvrtke i obrte, koja je do sad bila propisana u iznosu od
240 litara, a prema prijedlogu izmjeni Odluke minimalna zapremnina za iste bi iznosila 120 litara.
Primjedbi i prijedloga na predloženu Odluku na nema, pa predsjednik Općinskog vijeća istu daje
na glasanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojena Odluka o
izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog otpada na području Općine Luka.

AD/4 Donošenje Zaključka o vrsti, broju i visini stipendija za šk./ak. god. 2018./2019.
Načelnik kaže, da je na sjednicu upućen isti prijedlog kao i proteklih godina, no da je nakon
analize utvrđeno, da nekoliko godina ostaje više studentskih stipendija, pa predlaže da se broj
studentskih stipendija smanji na osam, a da se broj učeničkih stipendija poveća na dvanaest.
Zamjenica načelnika Valentina Postružin predlaže da broj studentskih stipendija ostane na
deset, a da se samo broj učeničkih stipendija poveća na dvanaest.
Vijećnik Mladen Božić predlaže da se ubuduće omogući istovremeno ostvarivanje prava na
stipendiju kandidatima, koji su iz istog kućanstva. Marija Kanceljak kaže da bi u tom slučaju trebalo
izmijeniti odredbe Pravilnika o stipendijama.
Vijećnica Marija Berislavić predlaže da se visina učeničkih stipendija poveća na 300,00 kuna
mjesečno, a visina studentskih stipendija na 500,00 kuna mjesečno.
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Drugih primjedbi i prijedloga nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na glasovanje
zajedno s predloženim izmjenama da se broj učeničkih stipendija poveća na dvanaest i da visina
učeničkih stipendija iznosi 300,00 kuna, a visina studentskih stipendija 500,00 kuna.
Zaključak: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojen Zaključak o vrsti,
broju i visini stipendija za šk./ak. god. 2018./2019.

AD/5 Razno
Vijećnik Mladen Božić kaže da je udruga Foto-film-video amateri Luke udruga koja funkcionira
već dugi niz godina, da je nedavno dobila status centra izvrsnosti, što je uspjelo ostvariti šezdeset od
ukupno petsto ustanova u Republici Hrvatskoj, što govori da se radi o ozbiljnoj udruzi koja je ujedno
edukativna i prvenstveno se radi s djecom. Vijećnik Mladen Božić još dodaje da iz navedenih razloga
apelira na načelnika da se planirana sredstva za FFFVAL redovito doznačuju, kako bi mogli provoditi
svoje programe, a ne da on mora svaki put zvati.
Vijećnik Ivica Herendić komentira da bi udruge trebale pratiti općinu prilikom organizacije
određenih događanja.
Načelnik obavještava vijećnike o obilježavanju 05. 08. i ove godine prilikom čega očekuje
udruge, vijećnice i vijećnike i ističe da se isto mora obilježiti s dignitetom kao i prijašnjih godina. Načelnik
također spominje uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu u
Rusiji i napominje da će, u sportskom domu biti organizirano gledanje utakmice.
Predsjednik Općinskog vijeća zatvara sjednicu.

Sjednica završava u 21,35 sati.

KLASA:021-01/17-10
URBROJ:238/39-01-18-10
Luka, 12. 07. 2018.

Zapisničarka

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Marija Kanceljak
Željko Kostanjčar
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