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ZAPISNIK
19. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,
održane dana 25. veljače 2015. godine u društvenom domu Luka u Luki
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Željko Kostanjčar,
2. Mladen Božić,
3. Vladimir Husnjak,
4. Ana Capar Eraković,

5. Krešimir Tuđman,
6. Josip Posavec,
7. Valentina Postružin,
8. Franjo Požarić,

9. Damir Šipek,
10. Dubravko Mudrinić,
11. Damir Hržina.

Odsutni članovi Općinskog vijeća:
----------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 19,00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da sjednici
prisustvuje svih 11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća te da postoji kvorum.
Nadalje, predlaže dopunu dnevnog reda prema prijedlogu kluba vijećnika HDZ-a točkama:

1. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za nabavku školskih udžbenika i
2. Donošenje Odluke o subvencioniranju školske kuhinje,

zatim čita dnevni red kako slijedi i isti daje na glasanje:
dnevni red:

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktualni sat,
Verifikacija zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća,
Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Luka,
Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Luka,
Donošenje Odluke o javnim priznanjima,
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja,
Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Luka za 2015. godinu,
Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac
2015. godine,

8. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu,
9. Odlučivanje o prigovoru na Redoslijednu listu za stipendije za šk./ak. god.
2015./2016.,
10. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članica Odbora za prigovore i
pritužbe građana,
11. Odlučivanje o zamolbi Dječjeg vrtića „Smokvica“ za zamjenu dimnjaka,
12. Odlučivanje o zamolbi Dječjeg vrtića „Smokvica“ za optimalizaciju i
racionalizaciju korištenja prostora,
13. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za nabavku školskih udžbenika,
14. Donošenje Odluke o subvencioniranju školske kuhinje,
15. Razno.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD/0 Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar daje riječ načelniku. Načelnik Darko Kralj sve
pozdravlja i vijećnike izvještava da je razgovarao s izrađivačem II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Luka, koji je donio prijedlog II. izmjena, naglašava da su izrađivaču bila potrebna samo
dva i pol mjeseca na prenošenju podataka, što će biti u digitalnom obliku, zatim da su od strane Općine
Luka poslani zahtjevi za očitovanja javnopravnim tijelima, koja mogu dati svoje mišljenje na prijedlog
izmjena Plana, što obuhvaća devetnaestak adresa, te se čekaju odgovori, nakon čega će biti zakazana
javna rasprava. Načelnik izvještava vijećnike o planovima kupnje zemljišta za izgradnju mosta i ceste u
gospodarskoj zoni od kojih je jedan privatni vlasnik, a ostalo su tvrtke i država.
Nadalje, načelnik izvještava vijećnike o nekoliko sastanaka održanih na temu LAG-a Sava, kao i
da je u tijeku natječaj za voditelja LAG-a Sava.
Ističe još da je Općina Luka krenula u popisivanje općinske imovine, da je izrađen popis većeg
dijela nerazvrstanih cesta, što predstavlja velik posao, da je održan sastanak u vezi prava puta, u vezi
čega je HKOM naredio HT-u da vlasnicima zemljišta kojima prolazi infrastruktura, plaća određenu
naknadu, no prema sugestijama, Općina Luka je podnijela zahtjev za naknadu prava služnosti, jer za
ostvarivanje putem prava puta podnositelj zahtjeva treba biti upisan kao vlasnik istoga u zemljišnim
knjigama. Načelnik ističe da se za pravo služnosti dobiva naknada od 6 kn/m2, s tim da je sve propisano
Pravilnikom. Vijećnik Damir Hržina pita treba li se znati što je u čijem vlasništvu. Načelnik odgovara da
je na općini da ispiše čestice na kojima su putevi i da imamo pravo dobiti naknadu za tri godine unatrag.
Načelnik izvještava vijećnike da je, Općina Luka zajedno s Općinama Bistra i Jakovlje, dobila
presudu protiv tvrtke Komus d.o.o. u stečaju te da se provodi ovrha tvrtke Lakerko-harmonija oblika
d.o.o. Vijećnik Vladimir Husnjak pita tko predstavlja tvrtku Lakerko-harmonija oblika d.o.o. Načelnik
odgovara da je razgovarao s gospodinom Tihomirom Zuberom, kao i s njihovom odvjetnicom. Vijećnik
Vladimir Husnjak pita koliko tvrtki posluje na toj adresi. Načelnik odgovara da su se tu spominjale tri
tvrtke – tvrtka Lakerko d.o.o. koja je u tom prostoru poslovala od 2004. godine do 2011. godine, zatim
tvrtka Lakerko-harmonija oblika d.o.o. koja posluje od 2011. godine u tom prostoru, a spominje se i
treća tvrtka Lakerko-Porta interna d.o.o. koja je izbrisana.Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da je dug od
otprilike 106.000,00 minimum i da mu se to čini zanemarivo. Načelnik odgovara da je to dug koji se
odnosi na razdoblje od 2011. godine do ove godine i da je to dug koji glasi na tvrtku Lakerko-harmonija
oblika d.o.o., dok je dug za tvrtku Lakerko d.o.o. do 2011. godine poslan na ovrhu, međutim, da je ista u
stečaju i da smo u redu čekanja, zatim da je kvadratura za obračun komunalne naknade izračunate prema
projektu te zgrade. Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da osobno smatra kako to nije uspjeh općine i
spominje zaštitu okoliša za koju smatra da je narušena, jer stvara mnoge probleme, a da su neki ljudi koji
žive u tamošnjem okruženju završili na psihijatriji.

AD/1 Verifikacija zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnik Mladen Božić moli da se u točki AD/0 Aktualni sat izbrišu riječi „prilikom čega
pohvaljuje Mladena Božića i Elektru Zaprešić“.
Drugih primjedbi na zapisnik nema.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja zapisnik 18. sjednice je verificiran.
AD/2 Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Luka
Vijećnik Damir Hržina pita za objašnjenje prava građenja u članku 3. prijedloga Odluke.
Marija Kanceljak objašnjava da se pravo građenja odnosi na pravo građenja određenih objekata na
cesti, da je zakonom propisano da takvu odluku donosi izvršno tijelo. Ružica Posavec naglašava da
općinski načelnik po Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ima pravo raspolagati
imovinom općine u određenom postotku.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o nerazvrstanim cestama na području
Općine Luka..
AD/3 Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području Općine Luka
Načelnik Darko Kralj napominje da je vezano za prijedlog ove Odluke bio u općini i
poljoprivredni inspektor te da je istu potrebno uskladiti sa novim Zakonom o poljoprivrednom
zemljištu. Vijećnik Vladimir Husnjak spominje problem potoka iz Vadine, koji svake godine poplavi.
Načelnik odgovara da je isti u ingerenciji Hrvatskih voda. Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da bi most
trebalo izbaciti van kako bi potok bio prolazan. Načelnik odgovara da je pozvao stručnjake, koji su
napravili koliko su mogli.
Vijećnik Josip Posavec predlaže da se od nadležnih institucija zatraži uređenje nasipa uz
rijeku Krapinu, jer isti nije uređen jedino uz dio rijeke koji prolazi područjem Općine Luka.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju
i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Luka.

AD/4 Donošenje Odluke o javnim priznanjima
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar napominje da postoji prijedlog da se dodijele
određena javna priznanja pojedinim zaslužnim građanima u prigodi obilježavanja dvadesete
obljetnice osnutka Općine Luka

Na odluku nema primjedbi te se ista daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluka o javnim priznanjima.
AD/5 Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja
Načelnik Darko Kralj predlaže da u Povjerenstvo budu imenovane osobe koje su dugo
vremena uključene u rad Općine Luka te kao predsjednika predlaže predsjednika Općinskog vijeća
Željka Kostanjčara, a za jednoga od članova vijećnika Vladimira Husnjaka. Vijećnik Damir Hržina
predlaže da u Povjerenstvo budu imenovane i neke članice Općinskog vijeća. Vijećnik Mladen Božić
predlaže da članica Povjerenstva bude Ružica Posavec, jer poznaje sve ljude i surađivala je sa svima.
Vijećnik Vladimir Husnjak također predlaže Ružicu Posavec za članicu iz razloga što u Općini Luka
radi od samog osnutka i što je stoga zaslužila da bude dio ovog Povjerenstva. Načelnik predlaže da
jedan od članova bude i vijećnik Josip Posavec.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prijedlog Povjerenstva za javna priznanja: 1. Željko Kostanjčar-za
predsjednika, 2. Vladimir Husnjak–za člana, 3. Ružica Posavec-za članicu, 4. Ana Capar Eraković-za
članicu i 5. Josip Posavec-za člana te isti daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Odluka o imenovanju Povjerenstva za javna
priznanja.
AD/6 Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Luka za 2015. godinu
Ružica Posavec objašnjava da je vijećnicima izvješće dostavljeno sukladno Zakonu o
proračunu i Uredbi, da je 2015. godina bila pozitivna godina u smislu pozitivnog poslovanja zbog
sredstava komunalnog doprinosa, koja su raspoređena Planom razvojnih programa. Nadalje ističe da
je Proračun Općine Luka za 2015. godinu izvršen po planu, da realizacija prihoda iznosi 93%, dok
rashodi odudaraju zbog neutrošenog komunalnog doprinosa do kraja godine, zatim da u skladu s
planom stavke nisu probijene te da postoji opisni dio izvršenja po programima koji se dijele na
aktivnosti i da je točno navedeno koliko je sredstava utrošeno. Ružica Posavec napominje još i da su
ovom izvješću priloženi programi - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te
Program održavanja komunalne infrastrukture u kojima je vidljivo kako je bilo planirano i realizacija
istih.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine
Luka za 2015. godinu.
AD/7 Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine
Načelnik Darko Kralj napominje da se radilo prema mogućnostima, da je tijekom prošle
godine bilo veliko ulaganje, dok su okolne općine imale manje prihode. Vijećnik Damir Hržina pita

tko je izvodio radove asfaltiranja navedene u točki II te da je trebalo navesti izvođača. Načelnik
odgovara da je iste izvodila tvrtka Swietelsky iz Zagreba, Nova ulica 192.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje
srpanj-prosinac 2015. godine.
AD/8 Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu
Marija Kanceljak napominje da je ova analiza napravljena temeljem zakonske obveze za
izradu iste, kako bi se jednom godišnje razmotrilo stanje sustava civilne zaštite na području Općine
Luka.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Analiza stana sustava civilne zaštite za 2015.
godinu.
AD/9 Odlučivanje o prigovoru na Redoslijednu listu za stipendije za šk./ak. god. 2015./2016.
Vijećnik Damir Šipek kao predsjednik Povjerenstva za stipendije kaže da je prigovor
podnesen iz razloga što podnositeljica zahtjeva nije bilo na objavljenoj Redoslijednoj listi, nakon čega
je njezina majka nazvala Općinu te je potom dokumentacija pronađena u poštanskom sandučiću
općine. Napominje još da se Povjerenstvo za stipendije nakon svega sastalo, proučilo prigovor i o
istom sastavilo očitovanje, a da koverta nije niti otvorena iz razloga što nije dostavljeno na pravilan
način, kako je bilo propisano u uvjetima natječaja.
Vijećnik Mladen Božić pita je li koverta vraćena. Vijećnik Damir Šipek odgovara da nije.
Vijećnik Vladimir Husnjak napominje da je to teška situacija jer igrom slučaja pozna tatu
podnositeljice zahtjeva, koji je, puno puta bio uključen u rad općine i donirao dosta toga općini,
zatim da po njegovom mišljenju ovaj zahtjev za stipendiju i prigovor vrijedi pažnje te da bi trebali
biti fleksibilniji. Vijećnik Damir Šipek odgovara da na koverti nije vidljivo kad je predana. Vijećnik
Damir Hržina kaže da dijeli mišljenje vijećnika Vladimira Husnjaka, s obzirom da su se puno puta
odluke Općinskog vijeća prilagođavale okolnostima, međutim da je i poklonik toga da se nekih
kriterija treba držati, zatim da je sve vremenski otišlo predaleko. Napominje još da bi po pitanju
dodjele stipendija trebali biti strogi, da se pomogne onima kojima treba, a da se u slučajevima lošeg
imovinskog statusa donose druge odluke.
Vijećnica Ana Capar Eraković kaže da se išlo na ruku svima koji su zadovolji kriterije, u
smislu da su ostvarili pravo na stipendiju i da je iz tog razloga predložena preraspodjela sredstava, a
da se osobna stajališta moraju ostaviti po strani.
Vijećnik Vladimir Husnjak pohvaljuje rad Povjerenstva i napominje da se morao javiti zbog
konkretne situacije, da će razgovarati s gospođom Dijanom Berša i napomenuti da sljedeće godine
bude opreznija.
Načelnik Darko Kralj komentira da je vijećnik Damir Šipek prošle godine napravio analizu
bodovanja prema kojoj oko 60% čine socijalni kriteriji, a 40% kriteriji uspjeha.
Vijećnik Damir Hržina predlaže da se stipendijama potiču ocjene i izvrsnost.
Vijećnik Damir Šipek komentira da ocjene dosta utječu na ukupan broj bodova, ali da i
socijalni status ima utjecaj u konačnici.

Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prigovor se ne prihvaća i odbija se iz razloga navedenih u
očitovanju Povjerenstva za stipendije.
AD/10 Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članica Odbora za prigovore i pritužbe građana
Na prijedlog Odluke nema primjedbi.

Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Odluka o razrješenju i imenovanju članica Odbora
za prigovore i pritužbe građana.
AD/11 Odlučivanje o zamolbi Dječjeg vrtića „Smokvica“ za zamjenu dimnjaka
Načelnik Darko Kralj kaže da je ovaj prijedlog razmatran i na sastanku Odbora za komunalne
djelatnosti te da se vijećnik Krešimir Tuđman savjetovao s dimnjačarem iz Zaprešića, da ne zna tko je
pisao nalaz za taj bojler te da je pozvao gospodina Stjepana Majdak-Zebića da isti pregleda, ali da se
nisu uspjeli čuti. Vijećnik Dubravko Mudrinić kaže da može sam provjeriti cijene.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Prihvaća se zamolba Dječjeg vrtića „Smokvica“ za zamjenu dimnjaka, ali će se prije ispitati
cijene i pregledati nalaz dimnjačara.
AD/12 Odlučivanje o zamolbi Dječjeg vrtića „Smokvica“ za optimalizaciju i racionalizaciju korištenja
prostora
Načelnik Darko Kralj kaže da je obišao predmetni prostor, da je isti već gotovo fizički
ograđen te da prenamjena prostora ne zahtjeva veliki zahvat. Predsjednik Općinskog vijeća predlaže
da se udovolji zahtjevu i da o istom treba donijeti odluku jer se radi o prostoru općine.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se zamolba Dječjeg vrtića „Smokvica“ za
optimalizaciju i racionalizaciju prostora.
AD/13 Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za nabavku školskih udžbenika
Vijećnik Damir Šipek napominje da je kontaktirao većinu predloženih članova.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prijedlog na koji nema primjedbi i isti daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o osnivanju Povjerenstva za nabavku
školskih udžbenika.

AD/14 Donošenje Odluke o subvencioniranju školske kuhinje
Načelnik kaže da je bio na razgovoru kod ravnateljice Osnovne škole Luka, da temu
financiranja školske kuhinje mora razmotriti Školski odbor, kao i Zagrebačka županija.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o subvencioniranju školske kuhinje.
AD/15 Razno
a) Donošenje Izjave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Luka
Monika Jurina kaže da se očekuje raspisivanje natječaja za Mjeru 07. „Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima te da je za prijavu projekta na istu potrebno priložiti dvije izjave Općinskog
vijeća. Prva izjava odnosi se na suglasnost Općinskog vijeća za provedbu ulaganja na području
Općine Luka.
Vijećnik Damir Hržina moli da se ubuduće prijedlozi pošalju putem e-maila.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja Općinsko vijeće daje izjavu o suglasnosti za provedbu
ulaganja na području Općine Luka.
b) Donošenje Izjave da će ulaganja biti dostupna lokalnom stanovništvu i različitim
interesnim skupinama
Predsjednik Općinskog vijeća čita drugu izjavu Općinskog vijeća, kojom isto jamči da će ulaganja
prijavljena na mjeru 07. biti dostupna lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
Rezultati glasovanja: 11 (jedanaest) glasova ZA.

Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja Općinsko vijeće daje izjavu da će ulaganja prijavljena na
mjeru 07. biti dostupna lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
Vijećnik Mladen Božić vezano na javni poziv za financiranje programa i projekata udruga
kaže da je problem oko financiranja i pita mora li zahtjev za financiranje podnijeti isključivo po
programima. Ružica Posavec odgovara da je poslovanje udruga znatno postroženo, da je stav takav da
se sredstva mogu odobravati po programima, da općina treba postupati po jednakim propisima kao i
županija.
Vijećnik Dubravko Mudrinić pita za postavljanje tunela između zgrade Osnovne škole Luka i
školske sportske dvorane.
Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da bi, što hitnije, trebalo sanirati mrtvačnicu u Žejincima
zbog opasnosti za sigurnost i okoliš iz razloga što je klizište prešlo sve granice. Nadalje, vijećnik
Vladimir Husnjak predlaže uređenje staze prema novom groblju, kao i da se župniku donira mobilni
razglas, a za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća predlaže imenovanje novog Grobnog odbora Žejinci.

Vijećnik Josip Posavec ponovno apelira na uređenje nasipa uz rijeku Krapinu na području
Općine Luka.
Načelnik upoznaje vijećnike s problemom zahtjeva za povrat sredstava komunalnog
doprinosa od strane tvrtke Euros d.o.o., jer kao investitori nisu ishodili građevinsku dozvolu, a da su
spremni na nagodbu odnosno da im se vrate sredstva ili će pokrenuti sudsku tužbu protiv općine.
Marija Kanceljak objašnjava da se tvrtka Euros d.o.o. pojavila kao ozbiljan investitor, koji je trebao
izgraditi armiračnicu i upravnu zgradu u gospodarskoj zoni Općine Luka, zatim da su za isto izradili
određenu dokumentaciju i tražili od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Ispostave Zaprešić izdavanje građevinske dozvole. Marija Kanceljak kaže da je tvrtka Euros d.o.o.
2009. godine ishodila lokacijsku dozvolu za navedeni projekt, a da su 2010. godine trebali od istog
upravnog odjela ishoditi i građevinsku dozvolu, a uvjet koje je bilo prethodno plaćanje komunalnog
doprinosa, jer bi prema tadašnjim propisima, investitor dobio građevinsku dozvolu nakon uplaćenog
komunalnog doprinosa u cijelosti ili barem 1. rate. Tvrtka Euros d.o.o. nije uplatila komunalni
doprinos iz razloga što su prilikom izgradnje prostora dječjeg vrtića izvodili određene radove o čemu
je potpisana i kompenzacija za komunalni doprinos, a u međuvremenu je u dva navrata propustila
dostaviti dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, nakon čega je zahtjev tvrtke Euros d.o.o.
odbijen, a nakon toga je tvrtka Euros d.o.o. od Općine Luka zatražila povrat sredstava komunalnog
doprinosa.
Načelnik dodaje da tri suca imaju različita mišljenja o takvom slučaju, da je najveći problem što je
Zagrebačka županija Općini Luka dostavila zahtjev za obračun komunalnog doprinosa.
Vijećnik Damir Hržina pita ima li tvrtka Euros d.o.o. kakav prijedlog. Načelnik odgovara da je tvrtka
Euros d.o.o. traži da se sredstva vrate na račun. Damir Hržina predlaže da se vrati glavnica, a kamata
godinu dana unatrag, jer bi se vraćala sredstva koja je ta tvrtka uložila u izgradnju dječjeg vrtića.
Načelnik dodaje da je općina izgradila cjevovod u gospodarskoj zoni, a koji bi koristila tvrtka Euros
d.o.o, zatim da je pitanje je li potreban dio gospodarske zone u prostornom planu, gdje je trebala biti
smještena armiračnica, mada nije uobičajena praksa brisanje dijelova gospodarske zone u prostornim
planovima.
Vijećnik Dubravko Mudrinić pita koji je savjet odvjetnika općine i može li Općinsko vijeće odrediti
iznos koji bi se mogao ponuditi tvrtki Euros d.o.o.
Načelnik odgovara da je ovime želio informirati Općinsko vijeće o cjelokupnom stanju i da je odluke
o nagodbi najlakše prepustiti sudu.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar čita zahtjev Anke Kolman, koji se odnosi na čišćenje
divljeg deponija u Krajskoj Vesi.

Sjednica završava u 21,45 sati.
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