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ZAPISNIK
21. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,
održane dana 06. srpnja 2016. godine u društvenom domu Luka u Luki
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Željko Kostanjčar,
2. Mladen Božić,
3. Valentina Postružin,

4. Krešimir Tuđman,
5. Josip Posavec,
6. Ana Capar Eraković,

7. Damir Šipek,
8. Dubravko Mudrinić.
9. Damir Hržina.

Odsutni članovi Općinskog vijeća:
1. Vladimir Husnjak - ispričan,
2. Franjo Požarić.
Ostali prisutni:
1. Darko Kralj – općinski načelnik,
2. Ružica Posavec – referentica za računovodstvo i financije Općine Luka.
Zapisničarka: Marija Kanceljak
Sjednica počinje u 20,00 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da sjednici prisustvuje
9 (devet) članova Općinskog vijeća od ukupno 11(jedanaest) te da postoji kvorum.
Nadalje, čita i predlaže dnevni red kako slijedi i isti daje na glasanje:
dnevni red:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktualni sat,
Verifikacija zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća,
Donošenje godišnjeg i srednjoročnog Plana davanja koncesija,
Donošenje Zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za šk./ak. godinu 2016./2017.,
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije,
Donošenje Odluke o proširenju groblja u Žejincima,
Razmatranje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda za aglomeraciju Zaprešić,
Razno.

Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
AD/0 Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i daje riječ načelniku.
Načelnik Darko Kralj sve pozdravlja te kaže da je bio kratak razmak između posljednje i večerašnje
sjednice Općinskog vijeća, ali da je bilo dosta važnih događanja. Također naglašava da su na dnevnom
redu ove sjednice predložene laganije točke, ali zato ništa manje važne. Načelnik dalje obavještava
vijećnike o obavljenom kopanju graba na području općine i probleme u Vadini i kod Capara, da je
vezano na isto, stupio u kontakt s Hrvatskim vodama koje su preuzele obvezu kopanja većine graba na
području općine.
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Nadalje kaže da je mrtvačnica u Žejincima sanirana što se tiče pomicanja, prilikom čega su
izvršeni zidarski i soboslikarsi radovi, što nije predstavljalo financijski velika ulaganja te da su
mrtvačnicu obišle i stručne osobe – nadzorni inženjeri, koji su, prvotno izvršili uvid u stanje školske
sportske dvorane. Načelnik dalje obavještava vijećnike da su se na školskoj sportskoj dvorani ponovno
pojavili određeni nedostaci, točnije vlaga, uslijed koje se diže parket na pojedinim mjestima, zatim da
izvođač radova tvrdi da je razlog toga što je dvorana stajala nedovršena dosta vremena i da spomenuti
nedostaci nisu njegova greška. Načelnik moli vijećnika Krešimira Tuđmana da bude prisutan prilikom
sljedećeg pregleda dvorane, ukoliko će biti u mogućnosti, a koji će se najvjerojatnije održati 12. 07.
2016. godine.
Načelnik još kaže da se ove godine pojavio znatno velik broj komaraca, na što upozoravaju
mjerodavne institucije, koje se bave zaštitom zdravlja, zatim da se do sada nije provodila dezinsekcija na
području Općine Luka, međutim da bi, prema preporukama istu bilo dobro provesti radi prevencije, što
će najvjerojatnije biti učinjeno u osmom mjesecu.
Kao veoma važnu informaciju načelnik Darko Kralj spominje prestanak ugovora o zakupu
između Općine Luka i tvrtke RAR d.o.o. te iseljenje iste iz poslovnog prostora općine. Načelnik dodaje
da je, početkom lipnja bio raspisan prvi natječaj za zakup poslovnog prostora, na koji su se javila tri
ponuditelja: Gavranović d.o.o. koji je ponudio mjesečni iznos zakupnine u iznosu od 6.006,00 kuna,
zatim Trgostil d.d. koji je ponudio 7.000,00 i Trgocentar d.o.o. koji je ponudio 7.077,00 kuna. Vijećnik
Krešimir Tuđman pita kolika je bila dosadašnja cijena zakupnine koju je plaćala tvrtka RAR d.o.o.
Načelnik odgovara da je to bilo 4.550,00 kuna. Nadalje, vezano za natječaj o zakupu poslovnog prostora,
načelnik kaže da je isti provodilo povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u sastavu: Željko
Kostanjčar-predsjednik, Dubravko Mudrinić-član i Ružica Posavec-član i da je isto prema
razmišljanjima i u skladu s pregledom pojedinih ponuda, procijenilo da bi se mogla postići veća cijena
mjesečne zakupnine od ponuđenih, zbog čega je poništen prvi natječaj i sredinom šestog mjeseca
raspisan drugi natječaj, na koji su se također javili isti ponuditelji, samo što su ponudili veće cijene
zakupnina: Gavranović 11.030,00, Trgostil d.d. 8.107,00 i Trgocentar d.o.o. 9.109,00 kuna.
Načelnik napominje kako je vezano na cjelokupnu situaciju, bilo strašnih stvari, laži i podmetanja i da je
gospođa Marija Županec uputila e-mail Općini Luka u kojem, među ostalim, prijeti policijom, ali
načelnik uz to naglašava da je tvrtka Gavranović d.o.o. jača od tvrtki Trgocentar d.o.o. i Trgostil d.d.
zajedno tako da se nada dobroj suradnji.
AD/1 Verifikacija zapisnika 19 sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi na zapisnik nema.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja zapisnik 20. sjednice je verificiran.
AD/2 Donošenje godišnjeg i srednjoročnog Plana davanja koncesija
Vijećnik Damir Hržina predlaže da se u članku 2. prijedloga Plana riječi“jer će još biti sklopljen“
zamijene riječima „ jer još vrijedi“.
Načelnik Darko Kralj dodaje da do sad nije imao primjedaba na rad dimnjačara.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: S predloženim izmjenama, sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Godišnji i srednjoročni
plan davanja koncesija.
AD/3 Donošenje Zaključka o vrsti, broju i visini stipendija za šk./ak. god. 2016./2017.
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Načelnik kaže da je trenutno prijedlog ovog Zaključka isti kao i prošle godine, međutim, da se
visina stipendija može povećati u skladu s mogućnostima. Vijećnica Ana Capar dodaje da se, s obzirom
na izvrsnost, učenici i studenti mogu prijaviti i na natječaj za stipendije Zagrebačke županije. Vijećnik
Damir Šipek vezano za provođenje natječaja, iznosi problem dostavljenih podataka, kojima
Povjerenstvo mora vjerovati, a koji ponekad možda nisu točni, što svi znaju zbog male sredine u kojoj se
svi poznajemo. Ružica Posavec kaže da će, najvjerojatnije od ove godine, Porezna uprava početi izdavati
podatke prema obrascima JOPPD, na kojima bi trebala biti vidljiva sva primanja.
Vijećnik Damir Hržina predlaže, da se u članku 1. doda drugi stavak u kojem će se predvidjeti
mogućnost preraspodjele sredstava u granicama predviđenih, s jedne vrste stipendija na drugu, ovisno o
pristiglim zahtjevima, tako da se ne trebaju donositi naknadne odluke Općinskog vijeća. Vijećnik Damir
Hržina još predlaže da se u ovaj Zaključak i ostale Odluke, koje se financiraju iz Proračuna Općine
Luka, doda stavak iz Proračuna u kojem su sredstva predviđena.
Ružica Posavec navodi da se u opisnom dijelu Proračuna, u kojem su navedeni programi, točno
vidi za što su određena sredstva raspodijeljena. Vijećnik Damir Hržina predlaže da se pozicija ne navodi
ili da se navede na trećoj razini.
Rezultati glasovanja: 9 (deset) glasova ZA.
Odluka: S predloženim izmjenama i sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Zaključak o vrsti, broju
i visini stipendija za šk./ak. god. 2016./2017.
AD/4 Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije
Vijećnik Damir Šipek ima primjedbu na imenovanje Željka Halambeka kao člana Povjerenstva iz
praktičnih i administrativnih razloga, jer vjeruje da stranka koja ga je predložila, ima nekoga mlađega tko
će moći pomoći u radu Povjerenstva, jer je svaka pomoć dobrodošla, pa da se razmisli o drugačijem
prijedlogu za sljedeću godinu.
Drugih primjedbi na odluku nema, pa se ista daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Zaključak: Sukladno rezultatima glasovanja jednoglasno se prihvaća Odluke o imenovanju Povjerenstva
za stipendije.
AD/5 Donošenje Odluke o proširenju groblja u Žejincima
Načelnik Darko Kralj kaže da je održan sastanak Grobnog odbora Žejinci, kojem je prisustvovao,
a na kojem su utvrđene smjernice uređenja groblja u Žejincima te da je prijedlog istog bio, da se groblje
proširi s južne strane, zatim da je sam obavio razgovore s vlasnicima zemljišta i da su svi pristali na
prodaju po cijeni koju odredi procjenitelj. Načelnik dodaje da je zamolio gospodina Žarka Kajfeša da
izračuna 155 – 45 čhv, što bi se otkupilo otprilike po svakom pojedinom vlasniku, od čega bi se dobilo
četiri do pet redova groblja, a od toga dvadesetak do dvadesetpet grobnica, čime bi se riješilo pitanje
proširenja groblja na dulje razdoblje.
Vijećnik Damir Hržina pita za procjenu sredstava. Načelnik odgovara da je prilikom kupnje
zemljišta za proširenje groblja u Krajskoj Vesi cijena bila 4€/m2 pa da se i tu očekuje približna cijena.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća Odluka o proširenju groblja u Žejincima.

AD/6 Razmatranje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda za aglomeraciju Zaprešić
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Načelnik Darko Kralj objašnjava vijećnicima da se radi o prijedlogu Odluke koju donosi
Skupština Zagrebačke županije, međutim, da je na isti potrebno dati mišljenje, pa je stoga dana na
razmatranje Općinskom vijeću. Načelnik dodaje da Odluka propisuje način odvodnje otpadnih voda,
mjesta ispuštanja, uvjete ispuštanja otpadnih voda, granične vrijednosti emisija otpadnih voda, nadležnost
održavanja, priključenje na javnu kanalizaciju, način i uvjete davanja koncesije za pražnjenje i odvoz
otpadnih voda.

AD/7 Razno
a)
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća
Načelnik Darko Kralj, po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela predlaže izmjenu članka 68.
Poslovnika Općinskog vijeća radi usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Rezultati glasovanja: 9(devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog
vijeća.
b) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Načelnik Darko Kralj, po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela predlaže izmjenu članka 45.
Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, radi usklađivanja sa zakonskom regulativom.
Rezultati glasovanja: 9(devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora.
c) Donošenje Odluke o uređenju grobnih mjesta
Načelnik Darko Kralj kaže da postoji problem oko održavanja groblja, da postoji odredba o
eventualnoj kazni za građane koji ne održavaju grobna mjesta. Marija Kanceljak čita članak 3. Odluke o
cijenama grobljanskih usluga, koji glasi: „Svi korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta redovito
čistiti i održavati urednim tijekom cijele godine. Ako netko nije u mogućnosti održavati ih u urednom
stanju, mora se obratiti Općini Luka koja će osigurati čišćenje. Naknada za čišćenje iznosi 50,00 kuna.
Za neuređeno odnosno neočišćeno grobno mjest plaća se kazna od 150,00 kuna. Neuređeno stanje
utvrdite će komunalni djelatnik i dostaviti ime korisnika grobnog mjesta Poglavarstvu.“ Načelnik potom
predlaže da se korisnicima grobnih mjesta prvo pošalju opomene i da im se ostavi rok od nekoliko dana
da sami počiste, a ukoliko to ne učine, da očisti općina po cijenu od 50,00 kuna po m2. Vijećnik Josip
Posavec predlaže da se naknada računa po grobnom mjestu, a ne po m2. Vijećnik Mladen Božić pita što
ulazi u tu naknadu. Načelnik odgovara da se ta cijena odnosi na jednu košnju, odnosno jedno uređenje
grobnog mjesta. Vijećnik Krešimir Tuđman predlaže da to bude 100,00 kuna po grobnom mjestu.
Vijećnik Damir Hržina kaže da bi umjesto poglavarstva trebalo stajati općinskom načelniku, budući je
on slijednik poglavarstva.
Načelnik predlaže da se odluka o cijenama grobljanskih usluga izmijeni na način da u članku 3.
stoji da se korisnicima prvo pošalju opomene, u kojima će im se dati rok od sedam dana da sami počiste
grobno mjesto, a ukoliko ne počiste da im se pošalje kazna od 100,00 kuna po grobnom mjestu.
Prijedlog se daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja prihvaća se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijenama
grobljanskih usluga.
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Sjednica završava u 21,30 sati.

Zapisničarka
Marija Kanceljak

Općinsko vijeće
Predsjednik
Željko Kostanjčar

KLASA:021-01/16-21
URBROJ:238/39-01-16-21
Luka, 06. 07. 2016.
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