
ZAPISNIK 
6. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

29. studenoga 2005. 
 



ZAPISNIK 
6. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. studenoga 2005. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,00 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Danira Bilić; Željko Brebrić; 

mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić; 
Katarina Fuček; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo 
Josipović; Mirjana Keleminec; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Jurica 
Meić; mr.sc. Neven Mimica; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana 
Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ivan Šikić; Dragutin Štiglić; 
Dragutin Šurbek; dr.sc. Tonči Tadić; Stipe Tojčić; Lidija Tomić; Hrvoje Vojković; Mišo 
Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su najavili svoj izostanak: Boris Mikšić; Ivana 

Mlinar; Ivica Miočić Stošić i Vlasta Pavić.   
 
Nenazočan gradski zastupnik: Davor Šuker. 
 
Nazočan zamjenik gradskog zastupnika: Zdravko Juć. 
 

Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - 
zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Mladen Crnjaković - zamjenik županijskog 
državnog odvjetnika u Zagrebu; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik 
Gradskog ureda za financije; Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne  i stambene poslove i promet; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva za područje 
gospodarstva; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; Duško 
Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan 
Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; Slobodan 
Ljubičić - član Gradskog poglavarstva za područje imovinsko-pravnih poslova i imovinu 
Grada; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak – pročelnik 
Gradskog kontrolnog ureda;  mr.sc. Slavko Dakić – pročelnik Gradskog ureda za strategijsko 
planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir 
Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo – pročelnik 
Gradskog ureda za gospodarstvo; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu 
i šumarstvo; Ninoslava Zeković -  pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada; Ivica Fanjek – pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Doris 
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Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Đorđe Nikolić 
– zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Božidar Merlin - 
zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog 
poglavarstva Grada Zagreba; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja 
Dubrava; Sanja Kumpar – predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; Franjo Novosel - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava;  dr.sc. Anđelko Šućur – predsjednik  
Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 
istok; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad; Drago 
Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Andreja Kralj - predsjednica 
Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Sesvete; Mario Jelić – predsjednik Gradske četvrti Stenjevec; Hrvoje Ozmec - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Ivan Bare – predsjednik Gradske četvrti Trnje; Janislav 
Šaban - direktor AGM-a d.o.o.; Franjo Žulj - direktor Autobusnog kolodvora d.o.o.; Joso 
Bičanić - direktor Čistoće d.o.o.; Ljerka Ćosić - direktorica Gradskih groblja d.o.o.; Vladimir 
Tomičić – direktor Gradske plinare d.o.o. ; Stjepan Črnjak - direktor Gradskog stambeno-
komunalnog gospodarstva Zagreb d.o.o.; Aleksa Kocijan - direktor Jaruna d.o.o.; Dragutin 
Žiljak - direktor "Sljeme - Medvednica" d.o.o; mr.sc. Marijan Ožanić - direktor Tehnološkog 
parka d.o.o.; Ana Troha Draksler - direktorica "Vladimira Nazora" d.o.o.; Slobodan Jeličić - 
direktor Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Jadranko Robić - direktor Vodoopskrbe i odvodnje 
d.o.o.; Ivan Kolarić - direktor Zagrebačkih cesta d.o.o.;  Mate Kraljević - direktor 
Zagrebparkinga d.o.o.; Ante Iličić - direktor Zagrebačkih veletržnica; Julius Pevalek - direktor 
Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.; Zdravko Vac - direktor ZGOS-a d.o.o.; Boško 
Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Igor Toljan -  direktor Zrinjevca d.o.o.; 
Marinka Vranjković – zamjenjuje direktora Tržnica Zagreb d.o.o; Juraj Centner – zamjenjuje  
direktora Zagrebačkog velesajma d.o.o.; David D. Orlović - predsjednik Koordinacije 
nacionalnih manjina Grada Zagreba i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine; Luigj 
Daka, dr.med. - predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine; dr.sc. Veselin Simović - 
predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Peter Sekereš – glavni tajnik Vijeća 
mađarske nacionalne manjine; Anastas Odžaklieski - predsjednik Vijeća makedonske 
nacionalne manjine; Raško Ivanov – predstavnik bugarske nacionalne manjine; Dorotea 
Suzak – izvršna tajnica predstavnika njemačke nacionalne manjine; Zlatko Jevak - 
predstavnik slovačke nacionalne manjine; Giovanni Garbin - predstavnik talijanske 
nacionalne manjine; Slavko Burda – predstavnik ukrajinske nacionalne manjine; Ante Ledić – 
predsjednik Hrvatskih demokršćana; Alen Lochert - glavni tajnik HSLS-a; Mladen Stević – 
HGK, tajnik Komore Zagreb; Stjepan Puhak – predstavnik Zagrebačkog športskog saveza; 
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Iva Legradi – predsjednica Sindikata invalida Hrvatske; Dubravka Matić – predstavnica 
Sindikata radnika u predškolskom odgoju i naobrazbi Hrvatske; Ivana Vlahek – 
koordinatorica aktivnosti Sindikata invalida Hrvatske; Greta Augustinović Pavičić - tajnica 
Gradske skupštine Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

utvrđuje da je sjednici nazočno 40 gradskih zastupnika (naknadno je evidentirana nazočnost 
46 gradskih zastupnika) od ukupno 51 gradskog zastupnika pa Gradska skupština može 
pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

otvara 6. sjednicu. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske 
skupštine Grada Zagreba, zbog kratkoće vremena, prihvatila u ime Gradske skupštine Grada 
Zagreba pokroviteljstvo nad 33. Međunarodnim plivačkim mitingom "Mladost 2005." koji je 
održan 19. i 20. studenoga 2005. godine na bazenu ŠP Mladost prije održavanja sjednice 
Gradske skupštine. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 5. sjednice Gradske skupštine Grada 

Zagreba održane 27. listopada 2005. godine. 
 
Gradski su zastupnici primili prijedlog dnevnoga reda i materijal za predložene točke.  
 
Naknadno su gradski zastupnici, uz dopis od 21. studenoga 2005. godine, primili 

prijedloge za dopunu dnevnog reda s novim redoslijedom točaka i novi prijedlog dnevnog 
reda. 

 
Gradski su zastupnici uz dopis od 25. studenoga 2005. godine primili: 

- izvješća radnih tijela nakon 14 održanih sjednica; 
 
• Za točku 5. 

− Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na pitanja, primjedbe i prijedloge 
radnih tijela Gradske skupštine na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2005., 

− Izvješće Odbora za financije, 
− Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi što ga je predložio Odbor za financije, 

matično radno tijelo, 
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise.  
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• Za točku 6. 
− Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanima na Prijedlog odluke o 

komunalnom redu, 
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

 
• Za točku 7. 
− Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanima na Prijedlog odluke o 

organizaciji i načinu naplate parkiranja, 
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
• Za točku 8.  
− Zaključak Gradskog poglavarstva o ispravci pogreške u Prijedlogu izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2005. godini, za podtočku a), 

− Zaključak Gradskog poglavarstva o ispravci pogreške u Prijedlogu izmjena i 
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grad Zagreba 
u 2005. godini, za podtočku b), 

− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
• Za točku 9. 
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

 
• Gradski su zastupnici obaviješteni da je Gradsko poglavarstvo povuklo prijedlog 

za točku 10. pa su točke 11. - 31. postale točke 10. - 30. 
 
• Za točku 10. 
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
• Za točku 11. 
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
• Za točku 12. 
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
• Za točku 13. 
− Dopis Gradskog poglavarstva o davanju mišljenja na Prijedlog zaključka o 

smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u 
razdoblju 2006. - 2009. godine; 
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− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 
− Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga zaključka o smjernicama za provedbu 

međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u razdoblju 2006. - 2009. 
godine što ga je podnio gradski zastupnik mr.sc. Neven Mimica. 

 
 Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 

 
• Za točku 19. 
− Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Tatjane Marinić, 
− Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Vladimira Nazora. 
 
• Za točku 23. 
− Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o imenovanju predsjednika i dvaju 

članova Upravnog vijeća Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba 
profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem. 

 
• Za točku 26. 
− Izvješće Odbora za kulturu, nadležnoga radnog tijela. 
 
• Za točku 27. 
− Izvješće Odbora za kulturu, nadležnoga radnog tijela; 
− Dopis Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. 
 
• Za točku 30. 
− Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Specijalne bolnice za plućne bolesti, za podtočku a); 
− Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Specijalne bolnice za bolesti dišnog sustava djece i mladeži, za podtočku b). 
• te odgovore na postavljena pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i novi Pregled 

postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika u pisanom obliku prije 5. 
sjednice i na 5. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 27. listopada 2005. 
godine te primljenih odgovora i 

• Službeni glasnik Grada Zagreba broj 19/05. 
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Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med. obavještava gradske zastupnike da je Odbor za izbor i imenovanja povukao iz točke 
29. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava 
Lisinskog.  
 
 Gradska skupština jednoglasno prihvaća  

 
dnevni red: 

1. Izvješće o mirovanju mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju mandata 
zamjeniku gradskog zastupnika 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. dodjelom godišnjih nagrada 
Hrvatskog društva likovnih umjetnika 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 55. obljetnicom postojanja Hrvatske 
udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 12. međunarodnim natjecanjem 
Etide i Skale u disciplini glasovir 

5. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006.  
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008., te prijedlozi 
programa po djelatnostima: 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 

pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2006. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2006. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz Domovinskog 

rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2006. 
- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu 

Zagrebu za 2006. i  
- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 

gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2006. 
prvo čitanje - prethodna rasprava  

6. Prijedlog odluke o komunalnom redu 
7. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
8. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture na području Grada Zagreba u 2005. godini  
b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grad Zagreba u 2005. godini 
9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - 

Ranžirni kolodvor jug" 
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove 

"Maksimir" 



 - 7 - 
 

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i 
članovima vijeća gradskih četvrti 

12.  Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad 
13.  Prijedlog zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje 

Grada Zagreba u razdoblju 2006. - 2009. godine 
14. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 
15. Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu 

skrb 
16. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo  
17. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb  
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Gradske koordinacije za ljudska prava  
19. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Budućnost" 

Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Izvor" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Krijesnice" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Različak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vedri dani" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Medveščak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tatjane Marinić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vjeverica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Iskrica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Savica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimira 
Nazora 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrbik" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bukovac" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Maksimir" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Mali princ" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trnoružica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Duga" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Milana Sachsa 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zrno" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sopot" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Tratinčica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Travno" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Utrina" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zapruđe" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Botinec" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Hrvatski 
Leskovac" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Remetinec" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Siget" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trnsko" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bajka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigora Viteza 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Potočnica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trešnjevka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zvončić" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Jarun" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matije Gupca 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Prečko" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Srednjaci" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Petar Pan" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Šumska 
jagoda" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kolibri" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Poletarac" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Radost" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sunce" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivane Brlić 
Mažuranić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Jabuka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kustošija" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Malešnica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Špansko" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Gajnice" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrapče" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Leptir" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sesvete" 

20. a)  Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Remete 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Borovje 

21. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u 
Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Etnografskog muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog 
muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Zagreba 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Tehničkog muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Prigorja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u 
Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnica Grada Zagreba 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice Vladimira Nazora 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice "Medveščak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice Marina Držića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice Bogdana 
Ogrizovića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada 
Zagreba 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i film 
Augusta Cesarca 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta 
"Dubrava" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije 
"Maksimir" 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu "Novi 
Zagreb" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Kulturnog centra "Peščenica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i 
obrazovanje "Zagreb" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu 
"Trešnjevka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta 
"Sesvete" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i 
obrazovanje "Susedgrad" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Međunarodnog centra za 
usluge u kulturi 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra mladih "Ribnjak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Zagrebačke  filharmonije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava 
Lisinskog 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertne Direkcije Zagreb 

22. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje 
Športsko-rekreacijskim centrom "Šalata" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje 
športskim objektima "Zagreb" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog  vijeća Ustanove za  upravljanje 
športskim parkom "Maksimir" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje 
športskim objektima "Mladost" 

23. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i dvaju članova Upravnog vijeća Ustanove 
za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem 

24. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove 
"Maksimir" 

25. a) Prijedlog zaključka o imenovanju člana Skupštine društva "Radio 101" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora društva "Radio 101" 

26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog kazališta lutaka 
27. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačke filharmonije 
28. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zagrebu 
29.  Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije 

Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora V. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora VII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora X. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XVI. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Klasične gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke škole Tesla 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Prve ekonomske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Hotelijersko - turističke škole 
u Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Upravne i birotehničke škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Željezničke tehničke škole u 
Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti 
i dizajna 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole suvremenog  plesa Ane 
Maletić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Pavla 
Markovca 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Birotehnike  - Centra za 
dopisno obrazovanje 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  Ivana 
Mažuranića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Ante Brune 
Bušića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Antun 
Gustav Matoš 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatski 
učiteljski konvikt" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Gornjogradske gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Tituša 
Brezovačkog 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XVIII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Zdravstvenog učilišta 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske sestre 
Mlinarska 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbenog učilišta Elly Bašić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Blagoja Berse 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za klasični balet 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Marije 
Jambrišak 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XI. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole 
Fausta Vrančića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Prirodoslovne škole 
Vladimira Preloga 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Industrijske strojarske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  Franje 
Bučara 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  Luke 
Botića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XV. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Treće ekonomske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Trgovačke škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Dora 
Pejačević" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Ruđera 
Boškovića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Poštanske i 
telekomunikacijske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za cestovni promet 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Grafičke škole u Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Zlatka 
Balokovića 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora IV. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XIII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljske tehničke škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Geodetske tehničke škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke i industrijske 
graditeljske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko - turističkog 
učilišta 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma graditeljskih 
struka 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora IX. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole 
Frana Bošnjakovića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Drvodjeljske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Elektrostrojarske obrtničke 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole za osobne 
usluge 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole - Centra za 
odgoj i obrazovanje 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Selska 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Športske gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za tekstil, kožu i dizajn 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za montažu instalacija i 
metalnih konstrukcija 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za primalje 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske sestre 
Vinogradska 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Veterinarske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Prehrambeno - tehnološke 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Tin 
Ujević" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Lucijana 
Vranjanina 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske sestre 
Vrapče 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Sesvete 

30. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Specijalne bolnice za plućne bolesti 
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Specijalne bolnice za bolesti dišnog sustava djece i mladeži 

 
Gradskim zastupnicima podijeljen je dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 

dr.med., konstatira da su primljeni odgovori na sva postavljena pitanja i dane prijedloge. 
 

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da Gradsko 
poglavarstvo Grada Zagreba u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom pripremi 
informaciju o stanju sigurnosti i predloži mjere iz nadležnosti Grada kako bi se poboljšalo 
stanje opće sigurnosti u Zagrebu.  

Postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s prostorom za treniranje što 
ga je za vrijeme zimskog razdoblja zatražila Udruga skejtera i rolera "Panika" na 
Zagrebačkom velesajmu.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog i pitanje. 
Gospodin Pero Kovačević traži odgovore na pitanje i prijedlog u pisanom obliku. 
 
Gospodin Pero Hrgović pita Gradonačelnika Grada Zagreba u vezi s obuhvatom 

izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u Sesvetama i hoće li itko odgovarati zato što 
nisu obuhvaćena tom mrežom kućanstva svih zainteresiranih građana. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 
Gospodin Pero Hrgović pojašnjava da želi upozoriti na problem. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
 
Gospodin Joško Morić opovrgava konstataciju da su gradski zastupnici dobili sve 

odgovore na pitanja i prijedloge jer nisu primili očitovanje o njegovom prijedlogu da Gradska 
skupština dobije cjelovitu informaciju o zapošljavanju savjetnika i drugih stručnih suradnika u 
Stručnoj službi Gradske skupštine te koliko se za to izdvaja iz gradskog proračuna. 

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba što je sve od osnivanja do sada  uradio Gradski 
kontrolni ured. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 
Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 
Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić 

objašnjava da je gospodin Joško Morić uputio prijedlog predsjednici Gradske skupštine. 
Primljeni su svi odgovori na pitanja i prijedloge što su upućeni izvršnoj vlasti. Pretpostavlja 
da će predsjednica Gradske skupštine vrlo brzo dostaviti svoj odgovor. 

 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević pita Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnika Grada 

Zagreba što će se poduzeti kako bi se spriječilo da petero djece obitelji Katalinić ne bi bilo u 
predbožićno i božićno vrijeme smješteno u neki zagrebački dječji dom. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 
 
Ovom dijelu sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 

gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 
 
Gospodin Josip Petrač postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 

dodjelom odgovarajućega poslovnog prostora Udruzi invalida rada koja je najbrojnija. Moli 
usmeni odgovor i odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 

 
Gospodin Ivan Friščić pita Gradonačelnika Grada Zagreba hoće li nakon 

rekonstrukcije ulice Jankomir biti uspostavljena autobusna linija do Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan".  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku.  

Gospodin Ivan Friščić je zadovoljan odgovorom. 
 
Gospođa Margareta Mađerić pita tajnika Gradskog poglavarstva je li zaposlenicima 

Gradskog poglavarstva nudio potpisivanje izjave o povlačenju tužbenog zahtjeva za isplatu 
razlike plaća na koje su imali pravo prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj 
upravi Grada Zagreba.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.  
Gospođa Margareta Mađerić traži da na pitanje odgovori tajnik Gradskog 

poglavarstva. 
Tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba gospodin Vidoje Bulum iz klupe 

odgovara da nije. 
Gospođa Margareta Mađerić traži odgovor u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 

odgovor u pisanom obliku. 
 
Gospođa Asja Bebić postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za prostorno 

uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 
gospodinu Davoru Jelaviću u vezi s bespravno postavljenim reklamnim plakatima i radom 
komunalne inspekcije u posljednjih pet godina.  

Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odgovara na pitanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara da je primjenjivala članak 83. Poslovnika Gradske skupštine. 

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 
 
Gospođa Iva Prpić pita Gradonačelnika Grada Zagreba što se namjerava poduzeti da 

cijene taksiusluga budu niže kako bi bile pristupačnije građanima. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 
 
Gospođa Katarina Fuček pita zamjenicu gradonačelnika Grada Zagreba gospođu 

Ljiljanu Kuhta Jeličić tko je odgovoran za prodaju poslovnog prostora u Teslinoj 7 trećoj 
osobi. Radi se o prostoru koji je u neposrednoj blizini Zagrebačkog kazališta mladih. 

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 
Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja i odgovor u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
 
Gospođa Danira Bilić pita zamjenicu gradonačelnika Grada Zagreba gospođu Ljiljanu 

Kuhta Jeličić što Grad planira u vezi sa stadionom u Kranjčevićevoj ulici s obzirom na to da u 
Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2006. za tu namjenu nisu planirana sredstva. 

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić odgovara i 
najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.  
Gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja i odgovor u pisanom obliku 
Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara da je primjenjivala članak 83. Poslovnika Gradske skupštine. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovore. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje pročelniku Gradskog 

ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet gospodinu Davoru Jelaviću koliko je novih parkova izgrađeno, gdje se 
nalaze i kako se zovu te koliko je hektara građevinskog zemljišta kupljeno za tu namjenu ili 
privedeno namjeni gradskog parka s uređenim dječjim igralištem. 
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Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odgovara na pitanje i 
najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži precizniji odgovor s numeričkim 
podacima u pisanom obliku. 

Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, dopunjuje odgovor i 
najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain očekuje odgovor u pisanom obliku. 
 
Gospodin Jurica Meić pita Gradonačelnika Grada Zagreba što će se u 2006. konkretno 

poduzeti da se ispuni njegovo obećanje što ga je dao mladima da će Grad jedan od napuštenih 
industrijskih prostora npr. Badela, Zagrepčanke ili Paromlina prenamijeniti za potrebe 
budućeg centra kulture mladih. 

Predlaže da Trgovačko društvo Zagrebački velesajam d.o.o. što prije odgovori na 
zahtjev Zagrebačkog skateboard kluba "Panika" i da im se nađe odgovarajuće sistemsko 
rješenje prostora za treniranje kroz zimsko razdoblje.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 
Gospodin Jurica Meić traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje. 
 
Gospodin Igor Dragovan pita pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru 
Jelaviću u vezi s izgradnjom igrališta u Ulici Milana Rojca na Črnomercu. 

Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odgovara na pitanje. 

 
Gospođa Mirjana Keleminec postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za prostorno 

uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 
gospodinu Davoru Jelaviću kada će u Kosirnikovoj ulici biti uređen kolnik i pješački hodnik. 

Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odgovara na pitanje. 

 
Gospodin dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med., pita člana Gradskog poglavarstva Grada 

Zagreba za obrazovanje, kulturu i šport gospodina Duška Ljuštinu, imajući u vidu 
pridruživanje Bolonjskom procesu, može li se omogućiti korisnicima Stipendije Grada 
Zagreba da je nastave koristiti ako se školuju i  izvan Hrvatske.  

Predlaže da se izradi pročišćeni tekst Odluke o Stipendiji Grada Zagreba jer je ta  
odluka do sada pet - šest puta mijenjana. 
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(Napomena: Prijedlog je dostavljen Odboru za Statut, Poslovnik i propise.)  
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za obrazovanje, 

kulturu i šport, odgovara na pitanje. 
 
Gospodin Stipe Tojčić pita Gradonačelnika Grada Zagreba što Gradsko poglavarstvo 

namjerava poduzeti kako bi se uredio nered u distributivno-komunikacijskoj mreži. 
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da se izgradi gradska telekomunikacijska 

mreža utemeljena na najnovijim tehnologijama. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 
 
Gospodin Žarko Delač pita kada će biti riješen prostor za Zagrebački folklorni 

ansambl dr. Ivana Ivančana koji je 1990. godine nasilno izbačen iz prostora u Voćarskoj cesti 
71, pa nema gdje raditi i pohraniti bogatstvo originalnih narodnih nošnji i instrumenata. 

Pita predsjednicu Gradske skupštine na koji će se način obilježiti 10. prosinca, jer je 
taj datum između datuma dviju sjednica Gradske skupštine. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s 
prostorom za Zagrebački folklorni ansambl. 

Gospodin Žarko Delač traži odgovor na drugo pitanje. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

konstatira da se njoj ne postavljaju pitanja ali odgovara da će na vrijeme biti obaviješten.   
 
Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba što će Grad poduzeti da 

bi se zaštitilo vodozaštitno područje koje obuhvaća velik dio Novog Zagreba. 
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da se ispita što se događa sa Športsko-

rekreacijskim centrom Lučko jer su tamo nakon odvoza građevnog materijala na veslačkim 
stazama ostale dvije velike grabe. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 
Gospodin Tomislav Babić moli odgovor i u pisanom obliku. 
 
Gospodin Jozo Radoš pita Gradonačelnika Grada Zagreba što Gradsko poglavarstvo 

namjerava učiniti da se izjednači cijena javnoga gradskog prijevoza za učenike i studente i 
može li učenicima prijevoz biti besplatan, kao što je to u nekim županijama u Hrvatskoj. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 
Gospodin Jozo Radoš traži konkretan odgovor u pisanom obliku. 
Gospodin Julijus Pevalek, direktor Trgovačkog društva ZET d.o.o, odgovara. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 

odgovor u pisanom obliku. 
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Gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada Zagreba o budućoj 
namjeni bivših kina u užoj gradskoj jezgri, npr. kina Jadran, Europa i što u vezi s tim Gradsko 
poglavarstvo namjerava poduzeti. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da se započne s preuređenjem četiriju 
kupljenih kina kao što je najavio u predizbornoj kampanji. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 
Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
 
Gospođa Ljiljana Klašnja daje prijedlog Gradskom uredu za imovinsko-pravne 

poslove i imovinu Grada u vezi s prodajom stanova u vlasništvu Grada pri čemu bi trebalo 
predložiti i kriterije za tu prodaju, jer su u stanovima većinom ljudi sa velikim socijalnim 
problemima koji su u statusu zaštićenih najmoprimaca.  

Pita zamjenicu gradonačelnika Grada Zagreba za društvene djelatnosti kako bi se 
moglo diplomiranim odgajateljima riješiti problem pripravničkog staža u dječjim vrtićima. 

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić odgovara na 
pitanje. 

Gospodin Žarko Delač traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovore.  
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog. 
 
Gospodin Mišo Zorenić pita Gradonačelnika Grada Zagreba mogu li nadležne službe 

ispitati slučaj u vezi s koncesijom Bc Instituta za korištenje poljoprivrednog zemljišta u 
Čehima za proizvodnju sjemena, te poduzeti odgovarajuće mjere. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 

 
Gospodin dr.sc. Tonči Tadić predlaže da se u najkraćem roku evidentira stanje na 

pružnim prijelazima te da se hitno riješi problem signalizacije pružnog prijelaza u VII. 
Retkovcu.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, odgovara na prijedlog.  
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1. Izvješće o mirovanju mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradskog zastupnika 
 

 
Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo.  
 
Gospodin mr.sc. Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva, obrazlaže 

Izvješće i Prijedlog zaključka o mirovanju i verifikaciji mandata. 
 
U raspravi sudjeluje: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić, Joško Morić i mr.sc. Miroslav Rožić. 
 
Gospodin mr.sc. Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva, predlaže da se 

Mandatno povjerenstvo sastane da povuče ovaj i utvrdi novi prijedlog. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

prekida raspravu o ovoj točki dnevnoga reda dok se ne održi sjednica Mandatnog 
povjerenstva i prelazi na 2. točku dnevnoga reda. 

 
 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. dodjelom godišnjih 
nagrada Hrvatskog društva likovnih umjetnika 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac, 
predsjednica Odbora Gradske skupštine za javna priznanja, obrazlaže Prijedlog. 

Gradska skupština jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. dodjelom godišnjih nagrada Hrvatskog društva 
likovnih umjetnika 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 55. obljetnicom postojanja 
Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac, 
predsjednica Odbora Gradske skupštine za javna priznanja, obrazlaže Prijedlog. 

Gradska skupština jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 55. obljetnicom postojanja Hrvatske udruge likovnih 
umjetnika primijenjenih umjetnosti 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 12. međunarodnim 

natjecanjem Etide i Skale u disciplini glasovir 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac, 
predsjednica Odbora Gradske skupštine za javna priznanja, obrazlaže Prijedlog. 

Gradska skupština jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 12. međunarodnim natjecanjem Etide i Skale u 
disciplini glasovir 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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5. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006.  
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008., te prijedlozi 
programa po djelatnostima: 

- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2006. 

- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2006. 

- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2006. 

- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2006. 

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2006. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 

2006. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2006. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2006. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide 
rata za 2006. 

- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu za 2006. i  

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2006. 

prvo čitanje - prethodna rasprava  
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
napominje da se postupak donošenja proračuna provodi u dva čitanja te da danas Gradska 
skupština ima prvo čitanje koje obuhvaća prethodnu raspravu o Prijedlogu proračuna Grada 
Zagreba za 2006., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006., 
Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008., prijedlozima 
programa po djelatnostima i o izvješću Odbora za financije. 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
Prijedloge su razmotrili: 
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 
- Odbor za gospodarski razvoj,  
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 
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- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za mjesnu samoupravu i 
- Odbor za nacionalne manjine. 
 

Odbor za financije podnio je izvješće koje sadrži njegovo stajalište o mišljenjima, 
primjedbama i prijedlozima nadležnih radnih tijela. 

Izvješća nadležnih radnih tijela su priložena. 

Odbor za financije je utvrdio Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi, koji su gradski 
zastupnici primili. 

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donijelo je Zaključak o očitovanju na pitanja, 
primjedbe i prijedloge radnih tijela Gradske skupštine na Prijedlog proračuna Grada Zagreba 
za 2006., koji su gradski zastupnici također primili. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise većinom glasova nije dao mišljenje da nema 
primjedbi na prijedloge s osnove njihove usklađenosti sa zakonima, Statutom Grada Zagreba, 
Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i drugim propisima.  

 
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

financije, obrazlaže Prijedlog. 
 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije, obrazlaže izvješće 

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Dario Čović (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 

Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, 
DC-a i HSLS-a), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba gradskih 
zastupnika HSS-a i Kluba gradskih zastupnika HSU-a), Morana Paliković Gruden (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Žarko Delač (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
Borisa Mikšića), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Mirjana 
Keleminec, Stipe Tojčić, Jozo Radoš, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Jurica Meić (replika), 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden i Danira 
Bilić.  

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 

stanku od 5 minuta. 
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
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U daljnjoj raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić, Asja Bebić i Jurica Meić. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnike da je u tijeku sjednica Mandatnog povjerenstva te da će se 
rasprava o točki 1. nastaviti čim završi sjednica Mandatnog povjerenstva. 

 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Ljiljana Klašnja, Joško Morić, Igor Rađenović (replika), 

Iva Prpić, Josip Petrač, Petar Kuzele, mr.sc. Neven Mimica, Tomislav Babić, Pero Hrgović, 
Pero Kovačević, dr.sc. Ivo Josipović, Stipe Tojčić (ispravak netočnog navoda) i dr.sc. Ivo 
Josipović (neslaganje s ispravkom netočnog navoda).  

 
Nakon toga na prijedlog predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba prekida se 

rasprava o točki 5. i nastavlja rasprava o točki 1. 
 

Nastavak točke 1. Izvješće o mirovanju mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za 
verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika 

 
Gospodin mr.sc. Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva, obrazlaže 

Zaključak o izmjeni Izvješća o mirovanju mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za 
verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika.  

 
Gospodin Pero Kovačević traži očitovanje Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, smatra da 

se Odbor za Statut, Poslovnik i propise treba očitovati.  
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 

stanku za ručak i za sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise od 30 minuta.  
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.  
 
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, izvješćuje 

o stavu Odbora.  
 
U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević, dr.sc. Ivo Josipović, Pero Kovačević (replika), 

mr.sc. Miroslav Rožić, dr.sc. Ivo Josipović i mr.sc. Miroslav Rožić (replika). 
 
 
 
 



 - 23 - 
 

 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 7 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o mirovanju i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima 
 

I. Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata gradskom 
zastupniku s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika. 
 
 II. Utvrđuje se da mandat miruje gradskom zastupniku mr.sc. Pavlu Kaliniću, SDP. 
 
 III. Verificira se mandat gradskom zastupniku Zdravku Juću, SDP, zamjeniku mr.sc. 
Pavla Kalinića. 
 
 Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
poziva gradskog zastupnika gospodina Zdravka Juća da položi prisegu. Čita tekst prisege i 
gradski zastupnik nakon toga priseže. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
čestita gradskom zastupniku i želi mu puno uspjeha u radu. 

Zahvaljuje u ime Gradske skupštine i u osobno gospodinu mr.sc. Pavlu Kaliniću na 
dosadašnjoj suradnji i želi mu puno uspjeha u daljnjem radu. 
 
 
Nastavak točke 5. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. s prijedlozima drugih 

dokumenata za 2006. 
 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 glasova "za" i 12 "protiv") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj raspravi 

1. Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće Odbora za financije u kojem su 
sustavno objedinjeni rezultati rasprava svih nadležnih radnih tijela o Prijedlogu proračuna 
Grada Zagreba za 2006., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 
2006., Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2006. do 2008. i 
svim predloženim programima. 

2. U Zaključak se ugrađuju primjedbe i prijedlozi te pitanja iz današnje rasprave na koja nisu 
dati odgovori. 

3. Zadužuje se Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba da za drugo čitanje Prijedloga 
proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Zagreba za 2006., Prijedloga projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2006. 
do 2008. i svih predloženih programa podnese Izvješće o rezultatima provođenja 
prethodne rasprave u roku od 10 dana od održavanja sjednice Gradske skupštine. 

4. Gradsko je poglavarstvo dužno u izvješću iz točke 3. ovoga zaključka navesti što je 
prihvaćeno iz prethodne rasprave, razloge zbog kojih pojedini prijedlozi nisu prihvaćeni, 
te tražene podatke i odgovore na pitanja na koja nisu dani odgovori na sjednici. Ovisno o 
prihvaćanju pojedinih prijedloga Gradsko poglavarstvo podnosi amandmane. 

5. Predsjednica Gradske skupštine dostavit će izvješće i amandmane iz točke 4. ovog 
zaključka gradskim zastupnicima najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Gradske 
skupštine. 

Zaključak se prilaže zapisniku.  
 

 
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela 
- Odbor za financije,  
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za prostorno uređenje i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
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Izvješću Odbora za komunalno gospodarstvo, matičnog radnog tijela, priložena su 
izvješća nadležnih radnih tijela. 

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o amandmanima na Prijedlog odluke o 
komunalnom redu. 

Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga.  
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog odluke s osnove 

njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba.  

Odbor je razmotrio Zaključak Gradskog poglvarstva o amandmanima na Prijedlog 
odluke o komunalnom redu i zaključio da su amandmani podneseni u skladu s Poslovnikom 
Gradske skupštine Grada Zagreba.  

 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i 
HSLS-a), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Morana Paliković 
Gruden, Margareta Mađerić i Mišo Zorenić. 

 
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

ODLUKU 
o komunalnom redu 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili:  

- Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i  

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

Odboru za komunalno gospodarstvo, matičnom radnom tijelu, priloženo je izvješće 
Odbora za mjesnu samoupravu. 

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o amandmanima na Prijedlog odluke o 
organizaciji i načinu naplate parkiranja.  

Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga.  

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka dala je suglasnost na 
Prijedlog odluke. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise većinom glasova nije dao mišljenje da nema 
primjedbi na Prijedlog odluke s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada 
Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i da su amandmani podneseni u 
skladu s Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.  

 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, obrazlaže Prijedlog. 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 

ODLUKU 
o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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8. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Zagreba u 2005. godini 
b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2005. godini 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedloge su razmotrili:  
- Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
Izvješću Odbora za komunalno gospodarstvo, matičnoga radnog tijela, priložena su 

izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Gradsko poglavarstvo dostavilo je Zaključak o ispravci pogreške u Prijedlogu izmjena 

i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2005. godini, za podtočku a). 

 
Gradsko poglavarstvo dostavilo je Zaključak o ispravci pogreške u Prijedlogu izmjena 

i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grad Zagreba u 2005. 
godini, za podtočku b). 

 
Zaključke su gradski zastupnici primili. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba. 

 
Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.  
 
Gospodin Božidar Merlin, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, obrazlaže 
prijedloge za podtočke a) i b). 
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a) Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Zagreba u 2005. godini  
s ispravkom pogreške, u predloženom tekstu. 
 

Izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku. 
 
 
b) Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i "5"protiv") donosi 

 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba  

u 2005. godini 
s ispravkom pogreške, u predloženom tekstu. 

 
Izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku. 
 
 

9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - 
Ranžirni kolodvor jug" 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela, priložena su izvješća 

nadležnih radnih tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog odluke s 
osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske 
skupštine Grada Zagreba i drugim propisima. 

 
Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.  
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, obrazlaže 
Prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluje gospodin Tomislav Babić koji želi podnijeti amandman na  

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - 
Ranžirni kolodvor jug". 

 
Amandman je podijeljen gradskim zastupnicima. 
 
U raspravi sudjeluju: Jurica Meić, Ivica Fanjek (u ime predlagatelja), Stipe Tojčić i 

mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 

stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a od 10 minuta. 
 
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
Gradska skupština većinom glasova  (26 "protiv" i 5 "za") ne prihvaća da gradski 

zastupnik gospodin Tomislav Babić može podnijeti amandman na Konačni prijedlog odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug". 

 
U raspravi sudjeluje Stipe Tojčić. 
 
 Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, daje 

završnu riječ. 
 
Nakon toga javljaju se: Miroslav Rožić (ispravak netočnog navoda), Stipe Tojčić 

(ispravak netočnog navoda) Ivica Fanjek (u ime predlagatelja) i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-
Šain (ispravak netočnog navoda). 

 
Gradska skupština većinom glasova (21 "za", 8 "protiv" i 8 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug" 

u predloženom tekstu. 
 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove 
"Maksimir" 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba. 

 
Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.  
 
Gospođa Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i 

prirode, obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Maksimir" 

u predloženom tekstu. 
 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

 
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima,   potpredsjednicima i 

članovima vijeća gradskih četvrti 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili:  
- Odbor za financije, matično radno tijelo i  
- Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.  
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

 
Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.  
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Gospodin Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, obrazlaže 
Prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a). 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 

stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HSP-a od 10 minuta. 
 
Gospodin Pero Hrgović u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a obrazlaže razloge za 

stanku te raspravlja u ime Kluba. 
 
U raspravi sudjeluju: Jelena Pavičić Vukičević (u ime Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a), Stipe Tojčić (replika), Jelena Pavičić Vukičević (neslaganje s replikom), Margareta 
Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a), Jelena Pavičić Vukičević 
(replika), Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden, mr.sc. 
Alenka Košiša Čičin-Šain i Stipe Tojčić. 

 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 3 "protiv" i 8 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima,   potpredsjednicima i članovima vijeća 

gradskih četvrti 
u predloženom tekstu. 

 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 
12. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, matično radno tijelo. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba. 

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.  
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Gradska skupština jednoglasno donosi 
ODLUKU 

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad 
u predloženom tekstu. 

 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

 
13. Prijedlog zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne 

suradnje Grada Zagreba u razdoblju 2006. - 2009. godine 
 

Predlagatelj je Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju. 

Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za financije,  
- Odbor za gospodarski razvoj,  
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za mjesnu samoupravu i 
- Odbor za nacionalne manjine, nadležna radna tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.  
Gradsko poglavarstvo je dalo mišljenje.  
Gradski su zastupnici primili mišljenje Gradskog poglavarstva. 

 

Gospodin mr.sc. Neven Mimica podnio je Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga 
zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u 
razdoblju 2006. - 2009. godine.  

Gradski su zastupnici primili Prijedlog izmjena i dopuna. 
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Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju prihvatio je Prijedlog izmjena i 
dopuna koji je postao sastavni dio Prijedloga. 

 

Gospodin Neven Mimica, predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu 
suradnju, obrazlaže Prijedlog.  

 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden i Stipe Tojčić. 
 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u 

razdoblju 2006. - 2009. godine  
s izmjenama i dopunama što ih je prihvatio predlagatelj, u predloženom tekstu. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
14. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 

 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 

Gospodin Ivan Šikić, predsjednik Odbora za imenovanje naselja ulica i trgova. 
obrazlaže Prijedlog. 

 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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15. Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
u predloženom tekstu. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
16. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
17. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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18. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Gradske koordinacije za ljudska 
prava 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Gradske koordinacije za ljudska prava 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

19. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Budućnost" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Izvor" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Krijesnice" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Različak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vedri 
dani" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Medveščak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tatjane 
Marinić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Vjeverica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Iskrica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Savica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimira 
Nazora 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrbik" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Bukovac" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Maksimir" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Mali 
princ" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Trnoružica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Duga" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Milana 
Sachsa 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zrno" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sopot" 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Tratinčica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Travno" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Utrina" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Zapruđe" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Botinec" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Hrvatski 
Leskovac" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Remetinec" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Siget" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trnsko" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bajka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigora 
Viteza 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Potočnica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Trešnjevka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zvončić" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Jarun" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matije 
Gupca 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Prečko" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Srednjaci" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Petar 
Pan" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Šumska 
jagoda" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kolibri" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Poletarac" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Radost" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sunce" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivane 
Brlić Mažuranić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Jabuka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Kustošija" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Malešnica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Špansko" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Gajnice" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrapče" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Leptir" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sesvete" 
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Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. Odbor je utvrdio izmjene prijedloga 
zaključaka i donio: 

- Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Tatjane Marinić i 

- Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Vladimira Nazora. 

Izmjene su sastavni dio prijedloga. Izmjene su gradski zastupnici primili. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno raspravlja. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se o prijedlozima zaključaka o 

imenovanju članova upravnih vijeća dječjih vrtića zajedno glasuje. 
 
 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Budućnost" 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Izvor" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Krijesnice" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Različak" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vedri dani" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Medveščak" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tatjane Marinić 

s izmjenom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vjeverica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Iskrica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Savica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimira Nazora 

s izmjenom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrbik" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bukovac" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Maksimir" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Mali princ" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trnoružica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvrčak" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Duga" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Milana Sachsa 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zrno" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sopot" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Travno" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Utrina" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zapruđe" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Botinec" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Remetinec" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Siget" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trnsko" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bajka" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigora Viteza 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Potočnica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trešnjevka" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zvončić" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Jarun" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matije Gupca 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Prečko" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Srednjaci" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Petar Pan" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Šumska jagoda" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kolibri" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Poletarac" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Radost" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sunce" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivane Brlić-Mažuranić 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Jabuka" 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kustošija" 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Malešnica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Špansko" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Gajnice" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrapče" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Leptir" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sesvete" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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20. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Remete 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Borovje 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
ad. a) Gradska skupština jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Remete 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
ad. b) Gradska skupština jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Borovje 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

21. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Arheološkog muzeja 
u Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Etnografskog muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja suvremene 
umjetnosti 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskoga 
prirodoslovnog muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog 
muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada 
Zagreba 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost 
i obrt 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Tehničkog muzeja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Prigorja 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Umjetničkog 
paviljona u Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnica Grada 
Zagreba 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice Vladimira 
Nazora 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice 
"Medveščak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice Marina 
Držića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice 
Bogdana Ogrizovića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za likovni 
odgoj Grada Zagreba 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i 
film Augusta Cesarca 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta 
"Dubrava" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i 
informacije "Maksimir" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu 
"Novi Zagreb" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Kulturnog centra 
"Peščenica" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i 
obrazovanje "Zagreb" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu 
"Trešnjevka" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta 
"Sesvete" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i 
obrazovanje "Susedgrad" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Međunarodnog 
centra za usluge u kulturi 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra mladih 
"Ribnjak" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Zagrebačke  
filharmonije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertne dvorane 
Vatroslava Lisinskog 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertne Direkcije 
Zagreb 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno raspravlja. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno glasuje. 
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Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se o prijedlozima zaključaka o 
imenovanju članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi zajedno glasuje. 

 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Etnografskog muzeja 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog muzeja 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Zagreba 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Tehničkog muzeja 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Prigorja 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnica Grada Zagreba 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice Vladimira Nazora 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice "Medveščak" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice Marina Držića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i film Augusta Cesarca 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta "Dubrava" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i informacije "Maksimir" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu "Novi Zagreb" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Kulturnog centra "Peščenica" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i obrazovanje "Zagreb" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu "Trešnjevka" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta "Sesvete" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu i obrazovanje "Susedgrad" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Međunarodnog centra za usluge u kulturi 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra mladih "Ribnjak" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Zagrebačke  filharmonije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertne Direkcije Zagreb 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

22. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za 
upravljanje Športsko-rekreacijskim centrom "Šalata" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za 
upravljanje športskim objektima "Zagreb" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog  vijeća Ustanove za  
upravljanje športskim parkom "Maksimir" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za 
upravljanje športskim objektima "Mladost" 
 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio i izmjene prijedloga 

zaključaka i donio: 

- Zaključak o  izmjeni Prijedloga zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Ustanove za upravljanje športskim objektima "Zagreb" i 

- Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o imenovanju članova Upravnog  vijeća 
Ustanove za  upravljanje športskim parkom "Maksimir".  

Zaključci o izmjenama su sastavni dio prijedloga. Izmjene su gradski zastupnici 
primili. 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno raspravlja. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se o sva četiri prijedloga 

zaključka zajedno glasuje. 
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Gradska skupština jednoglasno donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje Športsko-rekreacijskim 

centrom "Šalata" 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje športskim objektima 

"Zagreb" 
s izmjenom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog  vijeća Ustanove za  upravljanje športskim parkom 

"Maksimir" 
s izmjenom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje športskim objektima 

"Mladost" 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

23. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i dvaju članova Upravnog vijeća 
Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio Zaključak o izmjeni 
Prijedloga zaključka. Zaključak o izmjeni postaje sastavnim dijelom Prijedloga. Izmjenu su 
gradski zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i dvaju članova Upravnog vijeća Ustanove za rehabilitaciju 

hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem 
s izmjenom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

24. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne 
ustanove "Maksimir" 
 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Maksimir" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

25. a) Prijedlog zaključka o imenovanju člana Skupštine društva "Radio 101" d.o.o. 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora društva "Radio 

101" d.o.o. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
ad a) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju člana Skupštine društva "Radio 101" d.o.o. 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad b) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju člana Nadzornog odbora društva "Radio 101" d.o.o. 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 

26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog kazališta lutaka 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog kazališta lutaka 

u predloženom tekstu. 
 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 

27. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačke filharmonije 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, 

obrazlaže Prijedlog. 
Gospodin Ivo Josipović, predsjednik Odbora za kulturu, obrazlaže izvješće Odbora. 
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U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i mr.sc. 
Alenka Košiša Čičin-Šain. 

 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 4 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Zagrebačke filharmonije 

u predloženom tekstu. 
 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
 

28. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zagrebu 
 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zagrebu 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

29. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora V. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora VII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora X. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XVI. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Klasične gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke škole 
Tesla 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Prve ekonomske 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Hotelijersko - 
turističke škole u Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Upravne i 
birotehničke škole 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Željezničke tehničke 
škole u Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene 
umjetnosti i dizajna 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole suvremenog  
plesa Ane Maletić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Pavla 
Markovca 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Birotehnike - Centra 
za dopisno obrazovanje 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  
Ivana Mažuranića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
Ante Brune Bušića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  
Antun Gustav Matoš 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
"Hrvatski učiteljski konvikt" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Gornjogradske 
gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Tituša 
Brezovačkog 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XVIII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Zdravstvenog učilišta 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske 
sestre Mlinarska 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbenog učilišta 
Elly Bašić 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole 
Blagoja Berse 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za klasični 
balet 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
Marije Jambrišak 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XI. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke 
škole Fausta Vrančića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Prirodoslovne škole 
Vladimira Preloga 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Industrijske 
strojarske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  
Franje Bučara 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  
Luke Botića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XV. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Treće ekonomske 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Trgovačke škole 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
"Dora Pejačević" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole 
Ruđera Boškovića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Poštanske i 
telekomunikacijske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za cestovni 
promet 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Grafičke škole u 
Zagrebu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole 
Zlatka Balokovića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
Maksimir 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora IV. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XIII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljske tehničke 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Geodetske tehničke 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke i 
industrijske graditeljske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko - 
turističkog učilišta 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
graditeljskih struka 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora IX. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke 
škole Frana Bošnjakovića 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske 
škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Drvodjeljske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Elektrostrojarske 
obrtničke škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole za 
osobne usluge 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole - 
Centra za odgoj i obrazovanje 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
Selska 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Športske gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za tekstil, kožu 
i dizajn 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za montažu 
instalacija i metalnih konstrukcija 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za primalje 
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Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske 
sestre Vinogradska 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora XII. gimnazije 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Veterinarske škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Prehrambeno - 
tehnološke škole 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
"Tin Ujević" 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Lucijana 
Vranjanina 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske 
sestre Vrapče 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Sesvete 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno raspravlja. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se o prijedlozima zaključaka o 

imenovanju članova školskih odbora srednjoškolskih ustanova zajedno glasuje. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Školskog odbora II. gimnazije 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora V. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora VII. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora X. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora XVI. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Klasične gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke škole Tesla 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Prve ekonomske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Hotelijersko - turističke škole u Zagrebu 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Upravne i birotehničke škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Željezničke tehničke škole u Zagrebu 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole suvremenog  plesa Ane Maletić 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Pavla Markovca 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Birotehnike - Centra za dopisno obrazovanje 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  Ivana Mažuranića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Ante Brune Bušića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  Antun Gustav Matoš 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Hrvatski učiteljski konvikt" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Gornjogradske gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Tituša Brezovačkog 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora XVIII. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Zdravstvenog učilišta 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske sestre Mlinarska 

u predloženom tekstu. 
  

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Glazbenog učilišta Elly Bašić 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Blagoja Berse 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za klasični balet 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Marije Jambrišak 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora XI. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića 

u predloženom tekstu. 
  

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Prirodoslovne škole Vladimira Preloga 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Industrijske strojarske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  Franje Bučara 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma  Luke Botića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora XV. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Treće ekonomske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Trgovačke škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Dora Pejačević" 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Ruđera Boškovića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Poštanske i telekomunikacijske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za cestovni promet 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Grafičke škole u Zagrebu 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Zlatka Balokovića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora I. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora IV. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora XIII. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljske tehničke škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Geodetske tehničke škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke i industrijske graditeljske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko - turističkog učilišta 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma graditeljskih struka 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora IX. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Drvodjeljske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Elektrostrojarske obrtničke škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole za osobne usluge 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole - Centra za odgoj i obrazovanje 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Selska 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 



 - 72 - 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Športske gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za tekstil, kožu i dizajn 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za montažu instalacija i metalnih 

konstrukcija 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za primalje 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vinogradska 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora XII. gimnazije 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Veterinarske škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Prehrambeno - tehnološke škole 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Tina Ujevića 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Lucijana Vranjanina 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Škole za medicinske sestre Vrapče 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Sesvete 

u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

30. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Specijalne bolnice za plućne bolesti 
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Specijalne bolnice za bolesti dišnog sustava djece i mladeži 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

 
ad a) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice  

za plućne bolesti 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
ad b) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za bolesti 

dišnog sustava djece i mladeži 
u predloženom tekstu. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje sjednicu u 21,58 sati. 

 
 

KLASA: 021-05/05-01/29 
URBROJ: 251-01-02-05-7 
Zagreb, 29. studenoga 2005. 
 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur. 

 

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac
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