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Z A P I S N I K 

18. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,  
održane dana 17. prosinca 2015. 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. Franjo Požarić,  
 
Odsutni članovi Općinskog vijeća:  

1. Damir Hržina.   
 
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.  Dražen Mufić – novinar „Prigorski kaj“.    
 
Zapisničarka: Marija Kanceljak 
 
Sjednica počinje u 19,05 sati. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da sjednici 
prisustvuje 10 (deset) od ukupno 11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća te da postoji kvorum. 
Nadalje, predlaže dnevni red kako slijedi i isti daje na glasanje: 
 
dnevni red: 

0. Aktualni sat, 
1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća, 
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 2015. godinu – REBALANS I, 
 

a) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
razdoblje 1. 1. 2015. – 31. 12. 2015. godine, 

b) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, 
 
3. Proračun Općine Luka za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, 
 

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1. 1. 2016. 
– 31. 12. 2016. godine, 



b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, 
 
4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna,  
5. Razmatranje Dodataka Sporazumu vezan na projekt Newlight Masterplan javne 

rasvjete Zagrebačke županije,  
6. Razno. 
 

 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA.   
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD/0  Aktualni sat 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku. Načelnik sve pozdravlja, napominje kako želi 
da su sjednice transparentne, zatim da su u ovom kratkom vremenu od posljednje sjednice, iskopane 
određene grabe, da su izmijenjene gotovo sve žarulje javne rasvjete. Također spominje i predsjednika 
Općinskog vijeća koji je pomogao oko popravka božićnog nakita.  
 Načelnik izvještava vijećnike o sastanku s izrađivačem izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Luka, prema čijim riječima će se, taj postupak malo odužiti te da su mu ustupljene 
geodetske podloge. Načelnik još spominje šodranje nerazvrstanih cesta, postavljanje mosta, a kao jednu 
od najvažnijih aktivnosti spominje slaganje proračuna. 
  
 
AD/1  Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća 
  
 Na zapisnik nema primjedbi. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja zapisnik 17. sjednice je verificiran. 

 
 

AD/2 Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 2015. godinu – REBALANS I 
 
 Načelnik kaže da je ovo prilika da kaže nekoliko riječi o tome da je Proračun Općine Luka 
jedan od rijetkih koji se rebalansom povećava, s tim da nam svima mora biti jasno da je povećanje 
posljedica komunalnog doprinosa tvrtke Lagermax Zagreb d.o.o. Nadalje ističe da za Općinu Luka 
nije nimalo jednostavno odrediti način na koji će isti utrošiti, jer je potrebno imati kvalitetne 
projekte, a i da se ne utroše samo ta sredstva, već da se pokušamo dobiti još toliko prijavnom na 
određene natječaje za financiranje. Načelnik napominje da trenutno na računu općine ima sredstava, 
koja su predviđena za točno određene vrste poslova, dok za neke druge svrhe nedostaje sredstava, 
kao što je primjer zaostataka za školsku sportsku dvoranu. 
 Ružica Posavec kaže da je poznato kako proračun tehnički izgleda, da prihodi i rashodi 
moraju biti izbalansirani i jednaki, da je Proračun za ovu godinu bio jako dobro planiran i da ga ne bi 
trebali ni mijenjati da nije bilo sredstava od komunalnog doprinosa od tvrtke Lagermax Zagreb 
d.o.o., međutim sredstva su prihodovana i moraju se prikazati. Također napominje da će se u 
financijskom izvještaju koji se predaje u veljači napisati da su sredstva prema programima prenesena 
u 2016. godinu. Nadalje, Ružica Posavec kaže da nedostaje izvornih prihoda na nekim stavkama, da 



je potrebno voditi brigu o namjenskom trošenju sredstava komunalnog doprinosa te da se Proračun 
za 2016. godinu nadovezuje na ovaj Rebalans I. 
 Primjedbi nema. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaćaju se Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 

2016. godinu – REBALANS I. 
 
 

a) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
razdoblje 1. 1. 2015. – 31. 12. 2015. godine, 

 Ružica Posavec napominje da se ovaj Program financira sredstvima od komunalnog 
doprinosa i tu ulazi javna rasvjeta, gradnja cesta, javnih površina, groblja. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaćaju se Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1. 1. 2015. – 31. 12. 2015. godine, 
 

b) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
 Ružica Posavec napominje da se ovaj Program financira iz sredstava komunalne naknade. 
 
  
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaćaju se izmjene i dopune Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 
 

AD/3  Proračun Općine Luka za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu 
 
 Ružica Posavec kaže da je Proračun planiran u iznosu od 8.530.000,00 kuna, da je 
3.796.000,00 kuna preneseno iz 2015. godine dio koji se odnosi na komunalni doprinos te da je iz 
prijedloga plana po pozicijama vidljivo kako je raspoređen. Načelnik napominje da je povećanje 
stavke troškova manifestacija vezano za obilježavanje Dana Općine Luka iz razloga što će to biti 20. 
obljetnica postojanja općine, u sklopu čega se, prigodom obilježavanja, planiraju dodjeljivati nagrade 
ili priznanja zaslužnim osobama, udrugama i slično. 
 Predsjednik Općinskog vijeća čita amandmane na prijedlog Proračuna za 2016. godinu, koje 
je predložio klub vijećnika HDZ-a. 
  
1. AMANDMAN: 
 Nabava školskih udžbenika za školsku djecu koja imaju prebivalište na području Općine Luka i 
pohađaju OŠ Luka.  

 Visina potrebnih sredstava: 69.700,00kn 

 Obrazloženje: Općina Luka financirala bi samo udžbenike dok bi nabava radnih bilježnica i 
ostalog pribora i dalje bila u nadležnosti  roditelja.  Udžbenici bi se po završetku školske godine vraćali 
i koristili za slijedeće generacije tako da bi svake slijedeće godine potrebna sredstva za nabavu 
udžbenika bila znatno manja. Način i pravila o čuvanju i vraćanju udžbenika trebala bi se urediti 
posebnim pravilnikom kojeg bi donijela nadležna tijela Općine Luka.  



 
 
 
 
2. AMANDMAN: 
 Sufinanciranje školske kuhinje iz Općinskog proračuna za svu djecu koja su upisana u prehranu 
u školskoj kuhinji 

 Visina potrebnih sredstava: 65.600,00 kn 

 Obrazloženje:  Trenutna cijena obroka je 5,00 kn kojeg u potpunosti financiraju roditelji izuzev 
devetero učenika kojima zbog socijalnog statusa obrok  financira Općina Luka. Ovim prijedlogom 
cijena obroka bi bila 7,00 kn s čime bi se podigla kvaliteta obroka. Roditelji bi sufinancirali u iznosu od 
4 kn po obroku s čime bi se malo rasteretio obiteljski budžet dok bi Općina Luka sufinancirala sa 3 kn 
po obroku. 
 
 Načelnik napominje da je već razgovarao s ravnateljicom Osnovne škole Luka u vezi oba 
amandmana te prijedloge smatra dobrim i konstruktivnim.  
 Vijećnik Vladimir Husnjak dodaje da su vijećnici HDZ-a kao i ostali članovi HDZ-a bili 
jednoglasni oko ovakvih prijedloga, zatim ističe vijećnika Damira Šipeka, koji je razradio amandmane te 
ujedno dodaje kako ovi prijedlozi nisu populističke mjere nego realnost važna za Proračun Općine Luka, 
što bi bilo poticajno za djecu, kao i roditelje, jer kad se pogledaju neke stavke u Proračunu, poput javne 
rasvjete i subvencije ZET-a, prijedlozi amandmana ne iziskuju znatna sredstva. Vijećnik Damir Šipek 
dodaje da mjera financiranja školske kuhinje za općinu ne bi iziskivala znatna sredstva, a olakšalo bi se 
roditeljima te je ista mjera predložena s namjerom da se poboljša kvaliteta obroka. Što se tiče školskih 
udžbenika, vijećnik Damir Šipek kaže da bi oni ostajali sljedećim generacijama, što bi u narednim 
godinama smanjilo financiranje.  
 Načelnik kaže da su obje mjere bile njegova intencija godinama i da je uvijek za to da se više 
sredstava daje djeci te da 135.300,00 kuna ipak nisu mala sredstva, te će se neke stavke u proračunu 
morati smanjiti, ukoliko će amandmani biti prihvaćeni. Načelnik nadalje kaže da je razgovarao s 
ravnateljicom Osnovne škole Luka te da prema njezinim riječima, vezano na 2. amandman postoje 
problemi s određenim prehrambenim standardima, da obrok košta 5,00 kuna jer se kuhinja vodi pod 
mliječnu kuhinju, jer bi u suprotnom trebala biti opremljena i u istoj bi trebale biti zaposlene dvije 
profesionalne kuharice. Načelnik predlaže da općina sufinancira 2,50 kuna, a da 2,50 kuna plaćaju 
roditelji. 
 Vijećnik Mladen Božić pita je li zakon propisao obrok po kalorijama.  
 Vijećnik Dubravko Mudrinić komentira da škola nema dovoljno opremljenu kuhinju.  
 Vijećnik Damir Šipek komentira da je dobio odgovor škole da za tih 5,00 kuna jedva uspiju 
složiti obrok. 
 Načelnik kaže da je iz razgovora s ravnateljicom saznao da se u školskoj kuhinji ne hrani četvero 
djece i još troje iz zdravstvenih razloga i također da zbog toga što se kuhinja vodi kao mliječna kuhinja, 
ne smiju kuhati određene vrste jela. 
 Vijećnik Vladimir Husnjak komentira da mi ako želimo kvalitetu, da smo protiv toga, da se 
sukobljavamo sami sa sobom i da ukoliko postoji volja postoji i način, također poziva vijećnike da 
podrže amandmane i da se izvori mogu pronaći. 
 Vijećnik Mladen Božić pita mogu li se naručiti gotovi obroci.  
 Vijećnik Krešimir Tuđman predlaže da se uz postojeći obrok doda još neko voće. 
 Vijećnik Mladen Božić predlaže da se Proračunom za 2016. godinu osiguraju sredstva, a da se 
naknadno razmotre mogućnosti provedbe. 
 Načelnik ističe i problem upisnog područja, odnosno, problem da sva djeca nisu s teritorijalnog 
područja Općine Luka, zbog čega neki roditelji plaćaju i prijevoz učenika autobusom. 
 Vijećnik Vladimir Husnjak komentira da treba poticati kvalitetu. 
 
 Vezano za amandman o udžbenicima, načelnik napominje da bi bilo potrebno provoditi 
postupak javne nabave udžbenika, zatim da nije neke udžbenike nije moguće kupiti bez radne bilježnice 
te da bi trebalo dobro organizirati skladištenje, podjelu i skupljanje udžbenika. Iz tog razloga načelnik 



predlaže da se roditeljima sufinanciraju određena sredstva na račune. Vijećnik Mladen Božić predlaže da 
se pita Grad Zagreb mogu li naručiti udžbenike i za našu školu. 
 Vijećnik Vladimir Husnjak predlaže da se Proračunom za 2016. godinu osiguraju sredstva, a da 
se za provođenje zaduži Osnovna škola Luka.  
  
 
1. Predsjednik Općinskog vijeća kao zaključak o 1. amandmanu predlaže da se predvide sredstva za 
financiranje školskih udžbenika, na način da se pola sredstava predvidi u 2016. godini, a pola u 
projekciji za 2017. godinu, dok će način provedbe predloženog amandmana razmotriti posebno 
povjerenstvo. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja amandman se prihvaća i Općina Luka će u Proračunu za 

2016. godinu predvidjeti polovicu sredstava, dok će polovicu predvidjeti u projekciji za 
2017. godinu, a način provedbe će razmotriti posebno povjerenstvo.  

 
 
2. Predsjednik Općinskog vijeća kao zaključak o 2. amandmanu predlaže da Općina Luka za sve učenike 
sufinancira 3,00 kuna i provjeriti će se mogućnosti poboljšanja kvalitete obroka i isti daje na glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja Općina Luka će sufinancirati školsku prehranu 3,00 kune po 

obroku za svu djecu koja pohađaju Osnovnu školu Luka i ispitati će se daljnje mogućnosti 
poboljšanja kvalitete obroka. 

 
 
Ostalih primjedbi na prijedlog Proračuna nema te predsjednik Općinskog vijeća isti daje na glasanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Proračun Općine Luka za 2016. 

godinu. 
 

 
a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1. 1. 2016. – 

31. 12. 2016. godine 
Na Program nema primjedbi te se isti daje na glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za razdoblje 1. 1. 2016. – 31. 12. 2016. godine, 
 
 

b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
 
Na Program nema primjedbi te se isti daje na glasovanje. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 



Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture za 
2016. godinu. 

 
 
AD/4   Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2016. godinu 
 
 Na odluku nema primjedbi te se ista daje na glasovanje. 
  
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o izvršenju Proračuna za 

2016. godinu. 
 
 
AD/5  Razmatranje Dodataka Sporazumu vezano na projekt Newlight Masterplan javne rasvjete 

Zagrebačke županije 
  
 Monika Jurina objašnjava da je ovo projekt koji se provodi za područje dvije županije – 
Zagrebačke i Krapinsko-zagorske, da kao takav predstavlja veliki projekt, od kojeg Općina Luka 
dobiva pregled sustava javne rasvjete i snimak, a također će biti predložen program rekonstrukcije 
putem ESCO modela ili javno-privatnog partnerstva. Također bi dobili plan u kojem bi bilo određena 
potrošnja te akcijski plan na razini trogodišnjeg plana. Monika Jurina dodaje da je napravljena prijava 
na javni poziv Zagrebačke županije.  
 Načelnik dodaje da općina prilikom popravaka javne rasvjete ugrađuje štedne žarulje, da 
javna rasvjeta nije napravljena u skladu s propisima i da se po provedbi ovog projekta ne bi napravile 
znatno velike uštede, već će se postići bolja osvijetljenost. 
 Monika Jurina skreće pozornost na važnost izrade godišnjeg i akcijskog plana što će od 2016. 
godine biti obveza svih jedinica lokalne i regionalne samouprave. 
  
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Dodatak I Sporazumu projekta Newlight 

Masterplan javne rasvjete Zagrebačke županije. 
 
 

AD/6   Razno 
  
 a) Donošenje Zaključka o preraspodjeli sredstava za stipendije 
 
 Vijećnik Damir Šipek, kao predsjednik Povjerenstva za stipendije, izvještava Općinsko vijeće 
da se Povjerenstvo za stipendije sastalo dana 16. 12. 2015. godine, prilikom čega je utvrđeno da je 
pristiglo sveukupno šest zahtjeva za studentske stipendije, koji udovoljavaju uvjetima natječaja, te su 
odobrene te devetnaest zahtjeva za učeničke stipendije. Od toga dva zahtjeva za učeničke stipendije 
ne udovoljavaju uvjetima natječaja, jer nemaju traženi prosjek od 3,00, a i oba su iz istog domaćinstva, 
a još jedan zahtjev je odbijen iz razloga što se radi od drugom zahtjevu iz istog kućanstva. S obzirom 
na činjenicu da sredstva za četiri nedodijeljene studentske stipendije odgovaraju sredstvima 
potrebnim za šest učeničkih stipendija, Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću donošenje Zaključka 
o preraspodjeli sredstava. 



 Načelnik komentira da je predložio da se za učenike također ne uzima u obzir prosjeka ocjena 
3,00 iz razloga što u ovom slučaju stipendija nije odobrena onima kojima bi bilo potrebnije od nekih 
drugih sudionika natječaja. 
 Vijećnica Ana Capar Eraković predlaže da se zasebno dodijeli stipendija još jednom u obitelji 
zbog socijalnog statusa. 
 
Rezultati glasovanja: 10 (deset) glasova ZA. 
 
Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Zaključak o preraspodjeli 

sredstava, a zasebna odluka o eventualnoj dodjeli dodatnih stipendija će se donijeti na 
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

 
 
 Vijećnik Dubravko Mudrinić postavlja pitanje načelniku o planovima izgradnje tunela 
između školske sportske dvorane i zgrade osnovne škole iz razloga što djeca nakon sata tjelesne 
kulture mokra idu od dvorane do zgrade škole. 
 Načelnik odgovara da može samo generalno reći koji su bili problemi s gradnjom, da je 
Općina Luka 2007. godine napravila projekte u kojima je sve bilo spojeno, međutim, uslijed 
nedostatka financijskih sredstava na državnoj razini, županija je odlučila pomoći sufinanciranje samo 
školske sportske dvorane, prilikom čega je bilo problema oko odvajanja projekta te da smatra kako je 
pitanje na mjestu.  
 Vijećnik Mladen Božić komentira da za tunel treba postojati određeni projekt, kao i sredstva. 
 Vijećnik Vladimir Husnjak komentira da je to bilo vezano za dogradnju škole. 
 Načelnik kaže da će ovo pitanje proslijediti gospodinu Vjeranu Štublinu. 
  
 Vijećnik Damir Šipek vezano za školsku blagovaonicu kaže da su u istoj samo klupe, a da 
nema stolica, pa djeca jedu stoječki. Načelnik odgovara da je, prema razgovor u ravnateljicom, izrada 
stolica bila naručena još u devetom mjesecu, međutim, da izvođač nije uspio napraviti i isporučiti iste, 
pa je tražila ponude od druga tri stolara, zatim da je odabrana najpovoljnija ponuda. 
 Vijećnik Dubravko Mudrinić komentira prijedloga da roditelji, koji su majstori, sami saniraju 
školske WC-e, međutim, da se nisu uspjeli dogovoriti s ravnateljicom. 
 Načelnik komentira da bi udruge s područja Općine Luka trebale dobiti popust za korištenje 
školske sportske dvorane te da u Pušći najam po satu iznosi 50,00 kuna. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje svima na suradnji i pažnji.  
 Načelnik također zahvaljuje svima na suradnji i poziva sve na tradicionalno kićenje bora u 
subotu u 15,00 sati. 
 
 Sjednica završava u 21,30 sati. 
 
Zapisničarka      Općinsko vijeće 
Marija Kanceljak     Predsjednik 
       Željko Kostanjčar 
 
KLASA:021-01/15-18 
URBROJ:238/39-01-15-18 
Luka, 17. 12. 2015. 
 
  
 


