______________________________________

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

4. Dubravko Mudrinić,
5. Tomislav Ferenčak,
6. Vladimir Husnjak,

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

Odsutni članovi Općinskog vijeća:
1. Franjo Požarić,
2. Nikolina Halambek.
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
5. Marica Ljubić-Prstačić – osnivačica Dječjeg vrtića „Smokvica“.
Zapisničarka: Marija Kanceljak

Sjednica počinje u 19,00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i otvara jedanaestu 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 10. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada,
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Luka za razdoblje 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018.
godine,
4. Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,
5. Donošenje Odluke o financiranju osobnog asistenta za dijete Benjamina Vidovića,
6. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o stipendijama,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće i drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Luka iz radnog odnosa,
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8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika,
9. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka,
10. Razno.

Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD/0 Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i daje riječ Marici LjubićPrstačić kako bi prisutne upoznala s projektima i planovima dječjeg vrtića „Smokvica“. Marica LjubićPrstačić predstavlja se kao osnivačica i zdravstvena voditeljica dječjeg vrtića „Smokvica“, kaže da vrtić
u Luki radi već četiri godine i da smatra da su u tom razdoblju postignuti određeni pozitivni rezultati, da
su uvedena određena unapređenja u suradnji s načelnikom u smislu opremanja i programa. Naglašava
da se vrtić odlučio prijaviti na javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
a kojem je namjena bila uvođenje poslijepodnevnog rada dječjih vrtića. Kaže da su u vrtiću „Smokvica“
u Luki proveli anketu među četrdesetpet roditelja, od kojih se je sedmero izjasnilo da bi imali potrebu
za poslijepodnevnim radom dječjeg vrtića, te se stoga obratila načelniku. Nadalje, sredstva ostvarena
prijavom na javni poziv su bespovratna, zatim da je vrtić u Luki mali vrtić s dvije odgojne skupine sa
sveukupno upisano oko četrdesetpetero djece, da za popodnevnu smjene ne bi trebala biti puna grupa,
a da je u sklopu ostvarenih sredstava omogućeno zapošljavanje jednog odgojitelja na puno radno
vrijeme, jednog stručnog suradnika također na puno radno vrijeme, jedne čistačice u jedne kuharice na
pola radnog vremena, s tim da projekt traje dvije godine i za to razdoblje postoji sigurnost da će
financijski troškovi biti u potpunosti pokrivenu. Uz nabrojeno postoji pravo i na opremanje u sklopu
čega bi nabavili opremu za senzo-motorički centar, istraživački centar s mini laboratorijem, kao i nešto
informatičke opreme, za što sve inače ne bi bilo mogućnosti nabaviti. Nadalje, Marica Ljubić-Prstačić
ističe da je jedan od uvjeta pripremanje hrane za djecu, uslijed čega je, u postojeći prostor kuhinje,
unijeti određene promjene, pri čemu im je potrebna pomoć općine, jer ta sredstva nisu osigurana
projektom, a izvršenje navedenih radova je potrebno izvesti u što kraćem roku, kako bi se, u što kraćem
roku uspostavio poslijepodnevni rad vrtića te ističe da je bila kod sanitarnog inspektora, kao i u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje Zagrebačke županije u Zaprešiću gdje je potvrđeno da za
radove preinaka nije potrebna građevinska dozvola.
Vijećnik Mladen Božić pita hoće li cjelokupna potrebna adaptacija biti financijski pokrivena
sredstvima proračuna Općine Luka. Marica Ljubić-Prstačić odgovara da će sve što bude uloženo od
strane općine i ostati općini kao vlasniku prostora. Vijećnik Mladen Božić pita što će biti sa
zaposlenicima po završetku projekta. Marica Ljubić-Prstačič odgovara da i dalje planira surađivati s
općinom, da je vrtić u Luki jedini vrtić u okruženju koji je uspio dobiti sredstva za takav projekt, da se
planira financijski pokriti osiguranim sredstvima za vrijeme trajanja projekta. Nadalje, ističe da će se
otvoriti četiri nova radna mjesta, da vrtić u Luki može primiti do šezdesetero djece, a da u slučaju
nepopunjenosti kapaciteta djecom iz Luke, može primiti i djecu iz okruženja, da je projekt popodnevnog
rada projekt lokalnog karaktera. Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog za financiranje
potrebnih radova u prostoru dječjeg vrtića.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Prihvaća se financiranje, organizacija i provedba potrebnih građevinskih preinaka na objektu
dječjeg vrtića u Luki, Trg svetog Roka 4, sredstvima Proračuna Općine Luka, s pozicije R0078održavanje i uređenje općinskih objekata, a sukladno zamolbi dječjeg vrtića „Smokvica“
KLASA:372-01/718-01/01, URBROJ:238-33-141-16-01.
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Vijećnik Vladimir Husnjak moli da se aktivira semafor u Luki. Načelnik odgovara da će se
aktivirati, čim se gospodin Vlatko Halambek, koji održava javnu rasvjetu, vrati s puta.
Načelnik obavještava vijećnike o početku radova na rekonstrukciji pruge od Zaprešića prema
Zaboku, kaže da su radovi započeli prije nekoliko mjeseci, da je dosta surađivao s njima, da su za sad
korektni, da se radovi predviđaju u sljedeće tri godine i da će raditi po fazama. Vijećnik Mladen Božić
pita hoće li se i stanica renovirati u sklopu projekta. Načelnik odgovara da hoće, zatim da će pruga biti
jednotračna, jer bismo inače ostali bez prijelaza.
Načelnik obavještava vijećnike o obvezi uključivanja u organizaciju sufinanciranja jednog tima
hitne medicinske pomoći, kako bi se ljudima omogućilo ostvarivanje pravodobne hitne pomoći, zatim
kaže da župan Zagrebačke županije, nakon tragične smrti mladića u Zaprešiću, sazvao sastanak svih
jedinica lokalne samouprave. Nadalje, načelnik kaže, da se tim hitne pomoći sastoji od pet doktora, pet
medicinskih sestara i pet vozača, što iziskuje znatna financijska sredstva od 750.000,00 kuna, s tim da
su svi nakon prvog sastanka bili uvjereni da se radi o iznosu za godinu dana, no radilo se o roku od tri
mjeseca, tj. do kraja ove kalendarske godine, pa je ponovno sazvan drugi sastanak, gdje je dogovoreno
sufinanciranje prema broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave.
Načelnik kaže da je dio mjestopisnih tabla postavljen i da je naručeno još dosta istih.
Vezano na projekt Newlight načelnik kaže da je dogovorio sastanak sa županom vezano na
daljnje konkretne aktivnosti i provođenje projekta.
Načelnik obavještava vijećnike o zapošljavanju tri djelatnika putem programa javnih radova
preko Hrvatskog zavod za zapošljavanje, kaže da je općina dobila popis oko desetak nezaposlenih osoba
prijavljenih na Zavodu, a koje su ispunjavale kriterije ove mjere, od toga ih šestero nije bilo
zainteresirano za rad ili zbog bolesti ne mogu raditi, pa su zaposleni Dragutin Petek, Darko Vrhovec i
Branko Husnjak.
Načelnik još obavještava vijećnike o završetku radova preasfaliranja Mihanovićeve ulice i
odvojaka te parkirališta, zatim da je riješen most Križanci te most u ulici Herendići, zatim da su od
Zagrebačke županije odobrena sredstva za projekt dogradnje vatrogasnog doma u iznosu od 470.000,00
kuna te da 100.000,00 kuna stoji od prošle godine za istu namjenu te moli vijećnicu Mariju Berislavić da
kaže nekoliko riječi vezano za ustrojavanje i rad DVD-a Luka. Vijećnica Marija Berislavić kaže da je
održana izborna skupština DVD-a dana 15. lipnja 2018. godine, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo
DVD-a, da je održan sastanak s gospođom Babić vezano na prijavu projekta dogradnje vatrogasnog
doma na mjeru 7.4.1., da su posložili svu postojeću dokumentaciju i naposljetku odlučili da se neće
prijaviti na taj natječaj zbog neispunjavanja izgrađenosti objekta više od 10%. Nadalje, vijećnica Marija
Berislavić kaže da su se namučili oko Statuta DVD-a Luka, jer neki članci nisu bili u skladu sa Zakonom o
vatrogastvu, međutim, da su ishodili rješenje Ureda državne uprave, također se osvrnula na inertnost
članova, s obzirom da DVD Luka treba dvadesetak članova koji imaju liječnička uvjerenja, da je
dvanaestero članova bilo u Oroslavju na liječničkim pregledima, zatim da je kontaktirala ravnateljicu
Osnovne škole Luka s kojom je dogovoreno da bi zajednički pozvali DVD Bistra u Luku, jer imaju dobru
opremu te organizirali dane otvorenih vrata. Načelnik kaže da su bile dvije intervencije na koje je izašla
Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića, a da je po osiguranja požarišta, iste predala na čuvanje
članovima DVD-a Luka, što pohvaljuje.
Načelnik još kaže da je općina prijavom na javne pozive Zagrebačke županije ostvarila sredstva
za izvanredno održavanje cesta u iznosu od 320.000,00 kuna, kao i da je sa Županijskim cestama
Zagrebačke županije dogovoreno preasfaltiranje dijelova cesta u ulici Nikole Halpera i u Vadinskoj ulici.
Načelnik kaže da je općina ovih dana Zagrebačkoj županiji uputila zahtjev za postavljanje jedne
klupe za dojenje po javnom pozivu Zagrebačke županije.

AD/1 Verifikacija zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća
3

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 10. sjednice Općinskog vijeća.

AD/2 Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada
Marija Kanceljak objašnjava da, je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Općinsko
vijeće dužno donijeti odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada, kao i mjerama
za uklanjanje isto, da je 2016. godine ustrojen sustav evidencije nepropisno odbačenog otpada, što je
objavljeno na službenoj web stranici, na kojem se nalazi i obrazac putem kojega svatko može prijaviti
nepropisno odbačen otpad, temeljem čega je općina dužna redovito obilaziti teren i u slučaju
pojavljivanja nepropisno odbačenog otpada, dodatne potrebne mjere.
Načelnik ističe problem zelenog otoka u Luki, na koji se dovozi svakakav otpad, zbog čega
komunalni djelatnik svaki dan zaključava prostor u kojem se zeleni otok nalazi, zbog čega se opet neki
ljudi bune jer ne mogu dovoziti otpad u popodnevnim satima te da razmišlja o postavljanju kamere.
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 Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

AD/3 Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Luka za razdoblje 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018. godine
Ružica Posavec kaže da je zakonska obveza podnošenja ovakvog polugodišnjeg izvješća, da je
u istom sve razrađeno i prikazano. Načelnik Darko Kralj kaže da je proračun u okvirima te da će se velik
dio sredstava koja su Proračunom predviđena, utrošiti još do kraja godine.
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 usvojen Izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Luka za razdoblje 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018. godine.

AD/4 Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,
Vijećnica Marija Berislavić pita za problematiku oko rješavanja uređenja centra mjesta. Načelnik
odgovara da je uzeo drugog odvjetnika koji bi trebao riješiti imovinsko-pravne odnose. Vijećnik Krešimir
Tuđman pita ima li još koji objekt koji bi se prijavio na energetsku obnovu. Načelnik odgovara da je
problem vlasništva, da općina nije vlasnik sportskog doma i da bi skupština trebala donijeti odluku o
prijenosu sportskog doma u vlasništvo općine.
Zaključak: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojeno Polugodišnje
izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine.

AD/5 Donošenje Odluke o financiranju osobnog asistenta za dijete Benjamina Vidovića
Marica Ljubić Prstačić kaže da su joj se obratili roditelji Benjamina Vidovića upitom prima li vrtić
u Luki djecu s teškoćama u razvoju, predali su cjelokupnu dokumentaciju, zatim kaže da se radi o
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dječaku koji ima pet godina i u stalnom je tretmanu na Goljaku, da u okolici jedino dječji vrtić u Pušći
ima grupu za djecu s posebnim potrebama, međutim, da mama nema mogućnost voziti ga u Pušću.
Nadalje kaže da će dječak nastaviti terapiju na Goljaku, da su roditelji s njim postigli izvrsne rezultate i
napredak te im stoga treba dati podršku, zatim da dječak treba pomoć kod hranjenja, oblačenja i da
teže hoda, pa ne može biti u grupi bez asistenta. Marica Ljubić Prstačić kaže da bi asistenta zaposlili
preko student-servisa te da bi troškovi mjesečno iznosili 1.080,00 kuna mjesečno, što je puno jeftinije
u odnosu na boravak u grupi za djecu s posebnim potrebama, ali i u odnosu na odnos prema djetetu.
Vijećnik Ivica Herendić pita ima li potrebe da općina financira osobnog asistenta. Marica Ljubić
Prstačić odgovara da će roditelji plaćati redovnu cijenu boravka u dječjem vrtiću, a da je praksa i
obaveza da jedinice lokalne samouprave financiraju troškove asistenta te da je u ovom konkretnom
slučaju otac djeteta zaposlen, dok je majka djeteta na produžnom porodiljnom.
Vijećnik Vladimir Husnjak pita ima li dječji vrtić u Luki veći broj prijava od kapaciteta djece koji
može primiti. Marica Ljubić Prstačić odgovara da broj djece s područja Općine Luka nije značajno
porastao te da je prosječno oko tridesetak djece s tog područja, dok su ostala djeca iz okruženja. Vijećnik
Vladimir Husnjak napominje da je bio jedan od inicijatora izgradnje dječjeg vrtića, te smatra da je
popunjenošću, vrtić postao opravdan.
Odluka: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojena Odluka o
financiranju osobnog asistenta za dijete Benjamina Vidovića.

AD/6 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama
Načelnik kaže da je intencija prijedloga ove Odluke o izmjeni Pravilnika bila za slučajeve kad u
postupku natječaja, ostanu neutrošena sredstva za stipendije, a kad se prijave dva ili više kandidata iz
istog domaćinstva, da se omogući dodjela još stipendija.
Vijećnik Mladen Božić predlaže da se dodjela stipendija uskladi prema situacijama koje će se
pojaviti u praksi.
Odluka: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojena Odluka o
izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama.

AD/7 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće i drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Luka iz radnog odnosa
Načelnik objašnjava da se prijedlog ove Odluke odnosi na plaću načelnika u slučaju da dužnost
obavlja profesionalno. Vijećnica Marija Berislavić ispred Odbora za financije, kaže da je Odbor
razmatrao prijedlog, te zaključio da bi sukladno plaćama načelnika u okruženju, koeficijent iznosio 3,6,
a osnovica 3.890,00 kuna.
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 izmjeni
Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće i drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika načelnika Općine Luka iz radnog odnosa.

AD/8 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika
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S obzirom na donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći, predlaže se i izmjena Odluke o naknadi
za rad načelnika radi usklađivanja. S obzirom da plaća iznosi 14.004,00 kuna, naknada iznosi 7.002,00
kuna.
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 izmjeni
Odluke o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

AD/9 Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka
Načelnik Darko Kralj objašnjava da postoje naznake da će Zagrebačka županija raspisati javni
poziv za financiranje izrade prostornih planova, pa je ova odluka predložena, kako bismo istu imali u
pripravnosti, s obzirom na činjenicu da postoji interes nekolicine fizičkih osoba za prenamjenu zemljišta
u svrhu gradnje, kao i iz razlog da se omogući razvoj manjeg poduzetništva.
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 izradi III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka.

AD/10 Razno
Predsjednik Općinskog vijeća zatvara sjednicu.

Sjednica završava u 21,35 sati.

KLASA:021-01/17-10
URBROJ:238/39-01-18-11
Luka, 10. 10. 2018.

Zapisničarka

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Marija Kanceljak
Željko Kostanjčar
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