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ZAPISNIK
8. sjednice Općinskog vijeća Općine Luka,
održane dana 09. travnja 2018. godine u prostorijama Općine Luka (I. kat),
Trg svetog Roka 1
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
1. Željko Kostanjčar,
2. Ivana Horvat,
3. Dubravko Mudrinić,

4. Tomislav Ferenčak,
5. Nikolina Halambek,
6. Marija Berislavić,

7. Mladen Božić,
8. Vladimir Husnjak,
9. Ivica Herendić.

Odsutni članovi Općinskog vijeća:
1. Franjo Požarić,
2. Krešimir Tuđman.
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. Danko Masnjak – predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Luka.
Zapisničarka: Marija Kanceljak

Sjednica počinje u 19,30 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar pozdravlja prisutne i otvara osmu sjednicu Općinskog
vijeća, utvrđuje da sjednici prisustvuje 9 (devet) od ukupno 11 (jedanaest) članova Općinskog vijeća te
da postoji kvorum.
Nadalje, zbog stavljanja mandata u mirovanje vijećnice Monike Jurina i utvrđivanja njezinog zamjenika
predlaže dopunu dnevnog reda u smislu da 0. točka glasi: “Utvrđivanje mirovanja mandata vijećnice
Monike Jurina uz – izvješće Mandatne komisije, - utvrđivanje mirovanja mandata vijećnice/utvrđivanje
zamjenika vijećnice Monike Jurina, - prisegu novog člana Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća čita i predlaže dnevni red kako slijedi i isti daje na glasanje:
0. Utvrđivanje mirovanja mandata vijećnice Monike Jurina
- Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima
- Utvrđivanje mirovanja mandata vijećnice Monike Jurina/utvrđivanje mandata
zamjenika vijećnice Monike Jurina
- Prisega novog člana Općinskog vijeća,
1. Aktualni sat,
2. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća,
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3. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Luka za 2017. godinu i
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Luka za 2018. godinu,
4. Donošenje Odluke o održavanju „Sajma mogućnosti“,
5. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić,
6. Razno.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD/0 Utvrđivanje mirovanja mandata vijećnice Monike Jurina
Predsjednik Općinskog vijeća Željko Kostanjčar konstatira da je zaprimio obavijest vijećnice
Monike Jurina o stavljanju mandata članice Općinskog vijeća Općine Luka u mirovanje iz osobnih razloga
te primitak obavijesti HDZ-a, da će vijećnicu Moniku Jurina za vrijeme mirovanja mandata mijenjati
Vladimir Husnjak kao jedan od neizabranih kandidata s liste HDZ-a.
Predsjednik Općinskog vijeća poziva Mandatnu komisiju da pročita izvješće o provedenim
izborima u svibnju 2017. godine. Vijećnica Marija Berislavić kao predsjednica Mandatne komisije čita
izvješće o provedenim izborima od 08. lipnja 2017. godine.
Po pročitanom izvješću predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je iz istog vidljivo da je,
Monika Jurina osvojila mandat vijećnice Općinskog vijeća Općine Luka, zatim da je Vladimir Husnjak
neizabrani član s liste HDZ-a te se utvrđuje početak mandata vijećnika Vladimira Husnjaka kao
zamjenika Monike Jurina.
Sukladno navedenom predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnika Vladimira Husnjaka na
polaganje prisege. Predsjednik Općinskog vijeća čita tekst prisege koji glasi: „Prisežem svojom čašću, da
ću dužnost vijećnika obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona,
Statuta i odluka Općine Luka, da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“. Vijećnik Vladimir
Husnjak odgovara „Prisežem“ i potpisuje prisegu.

AD/1 Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ načelniku kako bi vijećnike informirao o aktualnim
zbivanjima. Načelnik Darko Kralj pozdravlja sve prisutne, vijećnika Vladimira Husnjaka, Mateu Vrhovec
– polaznicu programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom
upravnom odjelu te posebno pozdravlja predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Luka – Danka
Masnjaka, koji je prisutan zbog važne točke večerašnje sjednice koja se tiče civilne zaštite, kao i zbog
problematike oko funkcioniranja DVD-a Luka.
Kao jednu od najvažnijih aktualnosti načelnik izdvaja prijavu projekta rekonstrukcije i dogradnje
javne rasvjete na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koji je završio 28. 03.
2018. g. te prijavu projekta pripremnih radova za pristupnu cestu u Gospodarskoj zoni Općine Luka na
javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji je završio 30. 03. 2018.
godine. Vezano na isto, načelnik napominje da je mislio angažirati jednu privatnu konzultantsku tvrtku
za pomoć oko prijave na navedene javne pozive, međutim, da se pojavio novi vlasnik dijela zemljišta u
Gospodarskoj zoni koji je pomogao oko prijave, stoga nije bilo potrebe za angažiranjem konzultanata.
Načelnik napominje da je Općina Luka prema indeksu razvijenosti, po novoj klasifikaciji u VI. skupini i
da prema tome, može ostvariti samo 30% sredstava po pojedinom projektu, zatim da je novi vlasnik
dijela zemljišta u Gospodarskoj zoni otkupio oko 4 ha zemljišta i da je zainteresiran za investiranje u
zonu, međutim, da će bez mosta preko rijeke Krapine i pristupne ceste to biti otežano.
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Vezano na projekt rekonstrukcije javne rasvjete, načelnik kaže da je općina, prema programu
Newlight, do kraja 2018. godine dužna provesti natječaj i izmijeniti rasvjetu, načelnik kaže da je bio na
prezentacijama u Sisku, Samoboru i Zaprešiću i da su cijene lampi u zadnjih godinu dana drastično pale
te da iznose od 1.200,00 do 1.500,00 kuna.
Načelnik, vezano na novi Zakon o zaštiti životinja kaže, da je održan sastanak Grada Zaprešića i
okolnih općina s udrugom „Šapica“, koja je postavila zahtjev za izdvajanjem znatnih financijskih
sredstava od strane jedinica lokalne samouprave, pa nisu postignuti nikakvi dogovori i da rješavanje
ovog pitanja neće biti nimalo jednostavno.
Nadalje, načelnik informira vijećnike da o započetoj reviziji poslovanja Općine Luka od strane
Državnog ureda za reviziju, da ista nije provođena već dvanaestak godina i ujedno komentira da je to
bez obzira, na pripremu velike količine papira i na velik dio vremena koji iziskuje, dobro da se revizija
provodi, kako bi se ukazalo na eventualne pogreške.
Načelnik još kaže da su počeli radovi na kopanju graba, sanaciji odrona, krpanju rupa i slični.
Vijećnik Mladen Božić pita hoće li se uređivati bankine kod Šturbeka i kaže da bi trebalo pogledati i
sanirati da ne bi došlo do pucanja asfalta.
Vijećnik Vladimir Husnjak pita u kojoj je fazi nabava oglasnih ploča i pita za zastave na okretištu
autobusa u Žejincima, koje su tamo bile tri dana i onda su maknute. Ružica Posavec odgovara da su
potrgane sajle i da se zastave trgaju zbog vjetra, pa da su bile postavljene uoči Dana općine i potom
maknute, a da su nove zastave skupe i da jedna košta oko 400,00 kuna. Načelnik odgovara da su oglasne
ploče već trebale biti nabavljene i da je tvrtka Gradmost d.o.o. radila oglasne ploče s led rasvjetom za
Grad Zaprešić, pa je trebalo vidjeti kakvim će se to rješenjem pokazati, te obećava da će se riješiti do
jeseni.
Vijećnik Mladen Božić pita za obilježavanje pješačkog prijelaza između autobusne stanice i
crkve. Načelnik odgovara da je pozvao gospodina Petrža i još dva inženjera iz Županijskih cesta d.o.o.,
međutim, da je njihov odgovor bio da na tom mjestu nije bilo pješačkog prijelaza.
Vijećnik Vladimir Husnjak pita za obilježavanje Dana općine. Načelnik odgovara da su svi datumi
bili zauzeti, posebno iz razloga što je 02. 04. bio blagdan Uskrsnog ponedjeljka, a da bi zbog štednje bilo
možda i bolje da se ne održi.

AD/2 Verifikacija zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća
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 7. sjednice Općinskog vijeća.

AD/3 Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Luka za 2017. godinu i
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Luka za 2018. godinu
Načelnik napominje da će ovu točku više elaborirati njegova zamjenica Valentina Postružin,
koja je po funkciji načelnica Stožera civilne zaštite Općine Luka. Zamjenica načelnika Valentina
Postružin kaže da se o stožerima u posljednje vrijeme, najviše čuje u medijima u slučajevima katastrofa
i nesreća, a da u sklopu stožera najviše posla imaju vatrogasci. Nadalje ističe problem vatrogasnog
zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Luka, na kojem mjestu trenutno nije nitko imenovan.
Načelnik kaže da je svima potrebna organizirana zaštita od požara, zatim informira vijećnike da
je Dobrovoljno vatrogasno društvo Luka u studenom održalo izvanrednu skupštinu kojoj je
prisustvovao predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije - gospodin Ptiček, dok nitko od
općine nije bio pozvan. Nadalje objašnjava da je skupština DVD-a Luka donijela odluku o zamrzavanju
rada društva na godinu dana što je prouzročilo dosta problema, jer se u Zagrebačkoj županiji, kao i
ostalim mjerodavnim institucijama kojima se obratio, nisu znali postaviti prema tome, jer je to jedini
takav slučaj u Republici Hrvatskoj. Nadalje, načelnik ističe, da je najveći problem što je inspektor za
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vatrogastvo – gospodin Ramač, prilikom redovnog inspekcijskog nadzora, naredio DVD-u Luka obvezu
izvršenja određenih obveza do mjeseca rujna 2017. godine, što nije učinjeno. Načelnik kaže da je on
kao općinski načelnik zakonski odgovoran za organizaciju protupožarne zaštite na području općine te
je zbog cjelokupne situacije s DVD-om Luka, bio primoran tražiti pomoć od Grada Zaprešića, odnosno
Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, s kojom je dana 06. 03. 2018. godine sklopio ugovor
prema kojem će se mjesečno izdvajati 4.200,00 kuna, što nisu velika sredstva u odnosu na sigurnost.
Načelnik još kaže da je to problem svih općina općenito te da je, na jednom od zajedničkih
sastanaka Grada Zaprešića i okolnih općina, odlučeno da će se izraditi zajednička nova procjena zaštite
od požara za cijeli taj kraj, prema kojoj bi glavni nositelj protupožarne zaštite bila Javna vatrogasna
postrojba Zaprešić.
Vijećnik Vladimir Husnjak kaže da DVD Luka ima dugu tradiciju, da je bio nositelj svih događanja
na području Općine Luka te da ga općina mora podržati. Načelnik odgovara da općina uredno izvršava
svoje obveze u pogledu sredstava koja je dužna izdvajati za DVD, da je izdvojila i više od onoga što je
bila dužna, međutim, da su sva sredstva otišla u dogradnju vatrogasnog doma umjesto u opremanje
vatrogasaca za intervencije. Načelnik još dodaje da je, na zahtjev općine, a putem prijave na javni poziv,
Zagrebačka županija odobrila sredstva za dogradnju vatrogasnog doma u iznosu od 100.000,00 kuna,
koja trenutno stoje na računu općine dok se ne riješi pitanje konačnog statusa DVD-a Luka.
Predsjednik DVD-a Luka Danko Masnjak kaže da vatrogasni zapovjednik mora imati određenu
školu za zapovjednika te da DVD mora imati dvadesetak osposobljenih vatrogasaca. Vijećnik Tomislav
Ferenčak komentira da, biti zapovjednik DVD-a, znači imati veliku odgovornost, da je problem što su
vatrogasci uglavnom zaposleni, pa na određene intervencije niti ne mogu izlaziti, a da je u slučaju
određene nesreće uvijek odgovornost na zapovjedniku.
Predsjednik DVD-a kaže da je izvanredna skupština imala dvije mogućnosti: ići u stečaj ili
donijeti odluku o mirovanju na godinu dana da se još probaju pronaći odgovarajuća rješenja, da društvo
trenutno nema zapovjednika i tajnika te moli Općinsko vijeće da podrži DVD i pomogne u rješavanju
spomenutih problema.
Načelnik kaže da, prema izvješćima JVP Zaprešić, posljednje dvije godine, na sreću, nije bilo
ozbiljnijih intervencija na području Općine Luka.
Primjedbi i prijedloga na Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Luka za 2017.
godinu i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Luka za 2018. godinu nema,
pa predsjednik Općinskog vijeća iste daje na glasanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Konstatira se, da je, sukladno rezultatima glasovanja, jednoglasno usvojena Analiza stanja
sustava civilne zaštite na području Općine Luka za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite na području Općine Luka za 2018. godinu.

AD/4 Donošenje Odluke o održavanju „Sajma mogućnosti“
Načelnik objašnjava da je „Sajam mogućnosti“ sajam na kojem sudjeluju učenici četvrtih
razreda osnovnih škola zaprešićkog kraja, u sklopu kojega se učenicima prezentiraju razne vještine
policije, udruga i sličnih izlagača. Načelnik još kaže da se „Sajam mogućnosti“ financira na način da svaka
općina, odnosno grad refundira troškove organizacije sajma prema broju djece sa svog područja koja
sudjeluju na sajmu.
Primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na
glasovanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
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Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, konstatira se da se jednoglasno donosi Odluka o održavanju
„Sajma mogućnosti“.

AD/5 Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
Marija Kanceljak objašnjava da je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., kao isporučitelj
usluga opskrbe pitkom vodom i usluge odvodnje, već oformilo aglomeraciju Zaprešić, koja čini područje
na kojem isporučuju svoje usluge i obuhvaća Grad Zaprešić te okolne općine - Brdovec, Bistru, Pušću,
Marija Goricu, Luku i Dubravicu. Marija Kanceljak još dodaje da, je u članku 3. prijedloga Odluke
navedeno da projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture obuhvaća zahvate na izgradnji
kanalizacijske mreže, rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje, sanaciju postojećeg sustava
odvodnje, novu vodoopskrbnu mrežu, sanaciju vodosprema, zamjenu crpki i unapređenje postrojenja
na crpnim stanicama, mjernu opremu DMA zona i zahvate na vodovodnoj mreži za regulaciju tlakova i
tlačnih zona, zahvate na vodocrpilištu Šibice, nadzor tijekom izvođenja radova, upravljanje projektom
za vrijeme provođenja. Nadalje, Marija Kanceljak još kaže da su s obzirom na pripremljenost, projekt
odvodnje komunalno poduzeće Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. prijavilo na određeni natječaj, jer se
planira financirati iz EU Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija
2014-2020.
Primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke nema, pa predsjednik Općinskog vijeća isti daje na
glasovanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, konstatira se da se jednoglasno donosi Odluka o potpisivanju
Ugovora o partnerstvu na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Zaprešić.

AD/6 Razno
Vijećnik Mladen Božić kaže, da mu se obratio jedan mještanin koji je dobio jedno rješenje u
prekršajnom postupku, a koje je u adresi imalo napisano 10297 Jakovlje te ističe da je problem što se
gubi mjesto Luka i predlaže organiziranje peticije ili poduzimanje sličnih radnji. Načelnik odgovara da je
vezano za taj problem već poduzeo niz aktivnosti, podržava pokretanje peticije i kaže da je prije mjesec
dana zadnji put razgovarao s gospođom iz Hrvatske pošte, koja je bila u nadzoru u pošti u Luka i da je
zapisala problem.
Vijećnik Vladimir Husnjak, zbog sigurnosti u prometu, predlaže da se u fazama počne realizacija
programa gradnje nogostupa prema Žejincima. Načelnik odgovara da je problem u tome što je
nogostup vezan za sustav kanalizacije, kao i za Županijske ceste d.o.o. Vijećnik Ivica Herendić komentira
da je u prometu velik problem kretanje pješaka krivom stranom ceste, kao i nenošenje reflektirajućih
prsluka.
Vijećnik Ivica Herendić kaže da se bliži praznik rada koji je općinska organizacija SDP-a Luka,
unatrag nekoliko godina, obilježavala kao stranka i predlaže da isto ove godine organizira općina.
Predsjednik vijeća takav prijedlog daje na glasovanje.
Rezultati glasovanja: 9 (devet) glasova ZA.
Odluka: Sukladno rezultatima glasovanja, konstatira se da se jednoglasno donosi Odluka o
obilježavanju praznika rada.
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Vijećnica Nikolina Halambek pita kad će započeti uređenje ulice Posavci. Načelnik odgovara da će cesta
preasfaltirati čim će asfaltna baza početi raditi, a da će onda biti riješene i Mihanovićeva ulica s
parkiralištem, s tim da u Mihanovićevoj ulici treba prije iskopati grabe.
Predsjednik Općinskog vijeća zatvara sjednicu.

Sjednica završava u 21,25 sati.

KLASA:021-01/17-8
URBROJ:238/39-01-18
Luka, 09. 04. 2018.

Zapisničarka

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik

Marija Kanceljak
Željko Kostanjčar
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