
1 

 

__________________________  __________________________  __________________________  __________________________    _________________________________    

    

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    

11112222. 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 16. 316. 316. 316. 3. 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. Mladen Božić,                   9. Dubravko Mudrinić,  
2. Vladimir Husnjak,              6. Josip Posavec,  10. Ana Capar, 
3. Damir Šipek,             7. Valentina Postružin,         11. Franjo Požarić. 
4. Krešimir Tuđman,             8. Janjica Tomić, 
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:Odsutni članovi Općinskog vijeća:    ------------------------------------------------------------    
  
Ostali prisutni:Ostali prisutni:Ostali prisutni:Ostali prisutni:    
 
1. Darko Kralj – općinski načelnik,    
2.  Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije Općine Luka, 
3.  Dražen Mufić – novinar „Prigorski kaj“.    
 
Zapisničarka:Zapisničarka:Zapisničarka:Zapisničarka: Marija Kanceljak 
 
Sjednica je počela u 19,00 sati. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar utvrđuje da sjednici prisustvuje svih 11 (jedanaest) 
članova Općinskog vijeća i da postoji kvorum. Nadalje, predlaže dopunu dnevnog reda točkama  
 10. Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa i  
 11. Donošenje Odluke o izradi II.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka, 
a da točka 12. bude Razno i daje na glasovanje izmijenjeni 
 
dnevni red: 
 
                          0000.    Aktualni sat 

1.1.1.1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća, 
2.2.2.2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu, 

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za razdoblje 1.1.2014. -31.12.2014. , 

b) Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
razdoblje siječanj-lipanj 2014. g., 

3.3.3.3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za razdoblje 
lipanj-prosinac 2014.,, 
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4.4.4.4. Donošenje Odluke o financiranju projekata i programa udruga, 
5.5.5.5. Donošenje Odluke o javnom prijevozu,  
6.6.6.6. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,,  
7.7.7.7. Odlučivanje o zamolbi investitora Lagermax AED Croatia d.o.o. vezano za 

komunalni doprinos, 
8.8.8.8. Donošenje Odluke o financiranju prijevoza za djecu za malu školu,, 
9.9.9.9. Donošenje Odluke o sufinanciranje škole u prirodi, 
10.10.10.10. Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa, 
11.11.11.11. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Luka, 
12.12.12.12. Razno. 

 
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.   
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD/AD/AD/AD/0 Aktualni sat0 Aktualni sat0 Aktualni sat0 Aktualni sat    
Načelnik Darko Kralj sve pozdravlja i naglašava da mu je drago što se je vijeće okupilo u ovom 
broju, da je prošlo dosta vremena od posljednje održane sjednice Općinskog vijeća, što zbog 
opravdanih, a što zbog neopravdanih razloga i da je aktualni sat vraćen na početak sjednice zbog 
zakonske regulative. Na početku skreće pozornost na otvorenje školske športske dvorane, kaže da 
to nije kraj već početak daljnjeg projekta i borbe za izgradnju škole, da su se pojavile priče o 
nedostacima kojih ima, ali su neznatni osim, poda za koji postoji objašnjenje izvođača radova da je 
zgrada predugo stajala otvorena, a što bi se, s vremenom od oko šest mjeseci trebalo sanirati 
isušivanjem. Vijećnik Damir Šipek pita za popravak roleta na dvorani. Vijećnik Vladimir Husnjak 
ispred kluba vijećnika HDZ-a daje usmeni prigovor načelniku na protokol prilikom otvorenja 
dvorane, jer pristup i način koji je stranka HDZ kao administrativni pokretač dvorane trebala imati, 
da su neki zaslužni ljudi kao Žarko Kajfeš morali stajati, a da su u prvim redovima bili neki ljudi 
koji Luku niti ne poznaju, da je općina morala vidjeti protokol. Vijećnik Vladimir Husnjak također 
dodaje da je dvanaest točaka dnevnog reda osamdeseti dan od posljednje održane sjednice 
nedopustivo, da postoji Jedinstveni upravni odjel koji prima plaću i da vijećnici primaju naknadu 
od 150,00 kuna po sjednici. Načelnik se zahvaljuje na kritikama i kaže da nisu samo vijećnici HDZ-
a bili bez sjedećih mjesta, da protokol nije bio na vrhuncu, da ni ravnateljica OŠ Luka nije kriva za 
to, već je strogi protokol bio iz županije i da će se stoga tamo uputiti kritika imenom i prezimenom, 
a također dodaje da su prva dva reda bila rezervirana, ali je netko maknuo natpise prije početka 
programa, zatim limena glazba zbog protokola nije smjela svirati u dvorani, već ispred dvorane, pa 
će HDZ dobiti odgovor Zagrebačke županije.Vezano na održavanje sjednice Općinskog vijeća 
načelnik kaže da prima kritiku i da će biti svečana sjednica povodom obilježavanja Dana općine, 
koji j e 2. 4., ali bi se zbog uskrsnih dana pomaknulo na 9. 4. 
Načelnik dalje kaže da je za čišćenja snijega bilo primjedaba i grešaka, najviše kod ljudi koji nemaju 
asfalt i da je njegov prijedlog da se u ugovor unese odredba o GPS praćenju i da se uštedi ukoliko je 
to moguće. Vijećnik Damir Šipek u ime svojih sumještana kaže da se u dvadeset godina, ove godine 
prvi put dogodilo da nije mogao na posao u 13,00 sati i da do 17,40 sati zimska služba nije odradila 
svoj posao. Načelnik kaže da je zahtijevao da odjednom krene s tri vozila zbog bregovitih cesta. 
Vijećnik Franjo Požarić kaže da je do njega došao za dva dana. Vijećnik Vladimir Husnjak 
napominje da u ulice Pušljeva i Brezje ljudi nisu mogli niti fizički. Načelnik ističe da je Pušljeva 



3 

 

ulica problem zbog makadama, a da za Brezje nema saznanja. Janjica Tomić kaže da je za razliku od 
Luke Zaprešić tog dana bio kaotičan, a da ni sporedne ulice nisu bile čišćenje. Načelnik kaže da ga 
je g. Ptiček kontaktirao a da po zakonu ne smije ići van dok pada snijeg.  
Načelnik dalje govori o ugovoru o zakupu plinske mreže jer je bilo nekoliko primjedaba od strane 
općine, pa su se morale mijenjati odredbe o naplati po isporučenom m3 plina umjesto naplaćenom. 
Vijećnik Dubravko Mudrinić pita tko određuje tu cijenu. Načelnik odgovara da je to HERA. 
Načelnik nadalje kaže da je ukinuto noćno dežurstvo ljekarne, zatim da je uspješno saniran odron u 
ulici Andrije Majdaka što je odradio gospodin Kahlina, Mikina gradnja. Vijećnik Vladimir Husnjak 
ističe problem uređenja puta u Mihanovićevoj ulici ispod Radovanića jer je tamo kritična situacija. 
Načelnik odgovara da je već gospodin Kahlina već pogledao teren, ali je rekao da ne može početi 
raditi sa strojem dok se malo ne osuši teren. Načelnik dalje govori da se planira organizirati 
predavanje i ispit za održivo rukovanje pesticidima, da je već bio u pregovorima s nekoliko firmi 
koje se time bave i da je naputak Poljoprivredne savjetodavne službe bio da se ne treba žuriti, s tim 
da to nije posao općine, već Poljoprivredne savjetodavne službe. 
Načelnik ističe veliki problem s tvrtkom Euros d.o.o. od koje je 9. 3. zaprimljen zahtjev za ukidanje 
rješenje o komunalnom doprinosu, da su odustali od gradnje i da cijeli slučaj rješava odvjetnik. 
Vijećnik Vladimir Husnjak ističe problem mosta u Križancima te proširenje Sukserovog mosta 
prema Županijskim cestama jer je nedavno tamo bila prometna nesreća. Načelnik odgovara da 
Županijske ceste znaju za problem Sukserovog mosta, a da vezano na problem mosta u Križancima 
sutra dolazi gospodin Zupčić – novi šef za vodno gospodarstvo, koji će isti obići. Vijećnik Damir 
Šipek kaže da će za dva tjedna biti dvije godine od kad je nastao odron u Krjaskoj Vesi blizu groblja. 
Načelnik odgovara da postoji problem s promjenama rukovodećih u Županijskim cestama, da ima 
obećanja da će 1. 4. započeti radovi sanacije. Vijećnik Vladimir Husnjak postavlja pitanje kadrovske 
strukture u općini vezano za naknadu zamjenika načelnika. Vijećnik Krešimir Tuđman dodaje da 
zamjenik načelnika prima naknadu a da ga nema. Načelnik odgovara da je bilo puno posla i truda i 
da misli da je to više političko pitanje. Vijećnik Damir Šipek dodaje da bi bio puno kvalitetniji rad 
kad bi zamjenik načelnika pomagao. Načelnik odgovara da su on i njegov zamjenik četiri godine 
vodili razgovore i da njegov zamjenik ima poseban stil rada. Nadalje, načelnik informira vijećnike o 
zahtjevu naše sumještanke Monike Jurina koja bi u Jedinstvenom upravnom odjelu odradila 
program stručnog osposobljavanja. Vijećnik Krešimir Tuđman pita koji bi bio opis njezinog radnog 
mjesta. Načelnik odgovara da bi se bavila praćenjem i pisanjem projekata i programa za općinu.  
 
 
ADADADAD////1111    Verifikacija zapisnika 11. sjednice Općinskog vijećaVerifikacija zapisnika 11. sjednice Općinskog vijećaVerifikacija zapisnika 11. sjednice Općinskog vijećaVerifikacija zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća    
Načelnik Darko Kralj moli da se u zapisniku 11. sjednice u točki 7. ispravi njegov odgovor u smislu 
da se napiše da ugovori o zakupu plinovoda nisu jednaki za sve općine – Bistru, Jakovlje i Luka. 
Drugih primjedbi na zapisnik nema. 
 
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA. 
 
ZaključakZaključakZaključakZaključak::::    Sukladno rezultatima glasovanja zapisnik 11. sjednice je jednoglasno verificiran. 
            
 
AD/2AD/2AD/2AD/2    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinuGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinuGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinuGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu    
Godišnji izvještaj ukratko objašnjava Ružica Posavec i kaže da su prihodi ostvareni sa 73%, dok su 
rashodi ostvareni sa 80%, tako da je došlo do financijskog iskazivanja gubitaka, a troškovi se knjiže 
kad su nastali, a nisu odmah plaćeni, tako da se gubitak reflektira na obaveze koje prelaze u 2015. 
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godinu. Načelnik Darko Kralj spominje i problem pravdanja sredstva županije koje je potrebno 
utrošiti što prije, kao i 30.000,00 kuna koje je općini doznačio Grad Zaprešić za uređenje groblja u 
Krajskoj Vesi. Ružica Posavec dalje kaže da je izvješće točno po pozicijama, da je proračun isti kao i 
prijašnjih godina, osim manjeg poreza na dohodak zbog osobnog odbitka. Što se tiče sredstava za 
dvoranu ostalo je 111.000,00 kuna prema okončanoj situaciji, a da su najveće stavke ZET, dječji 
vrtić, javna rasvjeta. Vijećnik Vladimir Husnjak pita za analizu onoga što se napravilo za DVD, 
vezano na održavanje nadolazeće godišnje skupštine, budući da se zna koje su frustracije 
vatrogasaca. Ružica Posavec odgovara da je DVD-u  dana kapitalna donacija u iznosu od 50.000,00 
kuna, što je bila donacija Zagrebačke županije, a općina im još duguje 80.000,00 kuna. Vijećnik 
Vladimir Husnjak također napominje da Lovačko društvo „Šljuka“ podržava kao udrugu bez obzira 
na rad i da ta udruga zaslužuje 2.000,00 kuna kako je već planirano i pita zašto su dvije stavke u 
proračunu za NK Mladost. Ružica Posavec odgovara da je to zbog dva izvora. Vezano za lovačko 
društvo „Šljuka“načelnik objašnjava da je unatrag nekoliko godina gospodin Franjo Kahlina pokosio 
sve oko lovačkog doma, pa je poslao račun općini, međutim ove godine nije dostavio račun. 
Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je za svaku kritiku tavka uređenja groblja koja je ostvarena sa 
21%. Ružica Posavec napominje da se uz izvješće o proračunu donose i izvješća o Programima. 
 
Rezultati glasovanja: jedanaest (jedanaest) glasova ZA. 
 
Odluka: Odluka: Odluka: Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Izvješće o izvršenju Proračuna za 
2014. godinu.  
 
 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kIzvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kIzvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kIzvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture omunalne infrastrukture omunalne infrastrukture omunalne infrastrukture 
za razdoblje 1. 1. 2014. za razdoblje 1. 1. 2014. za razdoblje 1. 1. 2014. za razdoblje 1. 1. 2014. –––– 31. 12. 2014. g. 31. 12. 2014. g. 31. 12. 2014. g. 31. 12. 2014. g.    

Rezultati glasovanja: jedanaest (jedanaest) glasova ZA. 
 
Odluka: Odluka: Odluka: Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1. 1. 2014. – 31. 12. 2014. g. 
 
 
      -  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinuIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinuIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinuIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu    
Rezultati glasovanja: jedanaest (jedanaest) glasova ZA. 
 
Odluka: Odluka: Odluka: Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2014. g. 
 
    
AD/3AD/3AD/3AD/3    Donošenje Donošenje Donošenje Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješćZaključka o prihvaćanju izvješćZaključka o prihvaćanju izvješćZaključka o prihvaćanju izvješćaaaa o radu načelnika za razdoblje lipanj o radu načelnika za razdoblje lipanj o radu načelnika za razdoblje lipanj o radu načelnika za razdoblje lipanj----prosinac prosinac prosinac prosinac 

2014. godine2014. godine2014. godine2014. godine    
Na izvješće nema primjedbi. 
 
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA. 
    
Odluka: Odluka: Odluka: Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno se prihvaća izvješće načelnika za razdoblje 
lipanj-prosinac 2014. godine. 
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AD/4 AD/4 AD/4 AD/4     Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o financiranju projekata i programa udrugafinanciranju projekata i programa udrugafinanciranju projekata i programa udrugafinanciranju projekata i programa udruga    
Vijećnik Mladen Božić se ne slaže s prijedlogom odluke iz razloga što ne obuhvaća važnije stavke i 
zato što bi povjerenstvo za odabir projekata i programa trebalo birati vijeće, a ne načelnik. Vijećnik 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar predlaže da se prijedlog ove odluke pripremi za 
sljedeću sjednicu. 
 
    
AD/5AD/5AD/5AD/5    Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o prijevozu putnika u javnom prijevozu putnika u javnom prijevozu putnika u javnom prijevozu putnika u javnom prometuprometuprometuprometu    
Načelnik Darko Kralj kaže da trenutno vozi 19 autobusnih linija ZET-a dnevno i da je to u redu, a 
da je u razgovoru s drugim načelnicima saznao da su svi zadovoljni ZET-om. Vijećnik Vladimir 
Husnjak postavlja pitanje sigurnosti stajališta u Žeincima na križanju Mihanovićeve, odnosno 
Vadinske ulice sa Zagorskom cestom, koje nije uređeno kao autobusno stajalište, i upozorava da bi 
isto trebalo označiti žutom crtom i postavljanjem tabli.  
Drugih primjedbi na prijedlog nema. 
    
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA. 
 
Odluka:Odluka:Odluka:Odluka:    Sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno se prihvaća Odluka o prijevozu putnika u 
javnom prometu. 
 
AD/6AD/6AD/6AD/6    Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačaobavljanju dimnjačaobavljanju dimnjačaobavljanju dimnjačarskih poslovarskih poslovarskih poslovarskih poslova    
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar predlaže da se raspiše natječaj za dvije koncesije za 
obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području općine Luka. 
Drugih primjedbi na prijedlog odluke nema. 
 
Rezultati glasovanja: 11(jedanaest) glasova ZA. 
 
OdlukaOdlukaOdlukaOdluka:::: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o obavljanju 
dimnjačarskih poslova. 
 
    
AD/AD/AD/AD/7777    Odlučivanje o zamolbi investitora Lagermax AED Croatia d.o.o. vezano za komunalni Odlučivanje o zamolbi investitora Lagermax AED Croatia d.o.o. vezano za komunalni Odlučivanje o zamolbi investitora Lagermax AED Croatia d.o.o. vezano za komunalni Odlučivanje o zamolbi investitora Lagermax AED Croatia d.o.o. vezano za komunalni 

doprinosdoprinosdoprinosdoprinos    
Načelnik Darko Kralj započinje raspravu i kaže da je bio iznenađen zamolbom za potpunim 
oslobađanjem kao vjerojatno i vijećnici, zatim da im je poslao e-mail sa zamolbom da se još jednom 
izjasne, jer općina treba ostvariti određene projekte, a istovremeno osigurati određenu 
infrastrukturu za investitore i da je njegovo stajalište da se ne može osloboditi u potpunosti od 
plaćanja komunalnog doprinosa. Načelnik još dodaje da bi trebalo znati visinu ulaganja u 
komunalnu infrastrukturu i da je zadnjih tjedan dana čekao izrađivača projekata AMG Studio 
d.o.o., da je na temu zamolbe održan i sastanak Odbora za komunalnu infrastrukturu, kao i Odbora 
za financije koji su također podržali stav da se ne može potpuno osloboditi od plaćanja komunalnog 
doprinosa.  
Vijećnik Krešimir Tuđman pita koliko infrastrukture je općina dužna osigurati investitoru. Vijećnik 
Damir Šipek kaže da općina nije dužna ništa osigurati ukoliko investitora oslobodi od plaćanja 
komunalnog doprinosa i da je investitor dužan ponuditi nešto u zamjenu za oslobađanje od 
plaćanja. Vijećnik Mladen Božić pita ima li općina pravo naplaćivanja poreza za napušteno i 
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neizgrađeno građevinsko zemljište. Ružica Posavec komentira da je Općina Jakovlje pokušala s 
naplatom ali je izgubila spor. Vijećnik Vladimir Husnjak komentira da iznos komunalnog 
doprinosa za takvu tvrtku u odnosu na ukupnu vrijednost investicije nije velik iznos, ali za Općinu 
Luka jest. 
 
Rezultati glasovanja: 11(jedanaest) glasova ZA. 
 
OdlukaOdlukaOdlukaOdluka:::: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se zaključuje da se ne prihvaća zamolba 
tvrtke Lagermax AED Croatia d.o.o. za potpunim oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa. 
 
 
AD/AD/AD/AD/8888    Donošenje Donošenje Donošenje Donošenje Odluke o financiranju prijevoza za djecu za malu školuOdluke o financiranju prijevoza za djecu za malu školuOdluke o financiranju prijevoza za djecu za malu školuOdluke o financiranju prijevoza za djecu za malu školu    
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar kaže da se radi o financiranju prijevoza za školu 
plivanja za 16-ero djece polaznika programa male škole i dijela vrtića. 
 
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA. 
 
Odluka:Odluka:Odluka:Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o financiranju prijevoza 
za djecu za malu školu. 
 
    
AD/AD/AD/AD/9999    DonDonDonDonošenje ošenje ošenje ošenje Odluke o sufinanciranju škole u prirodiOdluke o sufinanciranju škole u prirodiOdluke o sufinanciranju škole u prirodiOdluke o sufinanciranju škole u prirodi    
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar kaže da općina već godinama sufinancira školu u 
prirodi za učenike 4. razreda i da će ove godine ići 14-ero djece i to u Pakoštane. 
 
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA. 
 
Odluka:Odluka:Odluka:Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o sufinanciranju škole u 
prirodi. 
 
 
AD/AD/AD/AD/10101010    Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Luka za razdoblje od izradi Strateškog razvojnog programa Općine Luka za razdoblje od izradi Strateškog razvojnog programa Općine Luka za razdoblje od izradi Strateškog razvojnog programa Općine Luka za razdoblje od 

2014. 2014. 2014. 2014. –––– 2020. godine 2020. godine 2020. godine 2020. godine    
Načelnik Darko Kralj kaže da je ovaj program potrebno izraditi zbog mogućnosti za prijavu na 
natječaje mjere 7. i ujedno predstavlja prvi korak za mogućnost prijave. Vijećnik Vladimir Husnjak 
pita zašto to već nije došlo u općinu i da netko nije odradio svoj posao. Načelnik odgovara da su 
propozicije vezane za ovu mjeru izašle prije tri dana i da nitko još nije napravio strategiju lokalnog 
razvoja.  
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA. 
 
Zaključak:Zaključak:Zaključak:Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o izradi Strateškog 
razvojnog programa oPćine Luka za razdoblje 2014.-2020. 
 
 
AD/AD/AD/AD/11111111    Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

LukaLukaLukaLuka    
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Mariji Kanceljak, objašnjava da se ovom Odlukom pokreće postupak izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja i određuju osnove i obuhvat izmjena i dopuna. 
 
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA. 
 
Zaključak:Zaključak:Zaključak:Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o izradi II. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka. 
 
 
AD/AD/AD/AD/11112222    RaznoRaznoRaznoRazno    
    
Vijećnica Janjica Tomić kaže da je osnivač udruge Rubikon koja djeluje na području Grada 
Zaprešića i okolnih općina, da udruga bilježi dobre rezultate i da je odradila posao države, da 
omogućava djeci odrastanje u vlastitoj sredini radi čega je osnovan poseban razredni odjel 
jedinstven u Republici Hrvatskoj, da djeluju tri godina i da se načelniku obratila zbog zamolbe za 
financijsku pomoć oko web stranice da bi udruga bila što transparentnija, a izrada iste bi iznosila 
2.000,00 kuna plus hosting. Vijećnica Janjica Tomić dodaje još da je 2. 4. Dan autizma, što će se 
obilježiti puštanjem balona na Trgu Ivana Pavla u Zaprešiću u 12,00 sati i poziva sve da prisustvuju 
tom događaju. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća se svima zahvaljuje na pažnji.  
 
Sjednica je završila u 21,30 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisničarka       OPĆINSKO VIJEĆE 
        Predsjednik 
Marija Kanceljak      
        Željko Kostanjčar 
 


