
ZAPISNIK 
10. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

30. ožujka 2010. 



ZAPISNIK 
10. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 30. ožujka 2010. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,00 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Danira Bilić; Željko Brebrić; Vesna Brezić; 

Stanko Gačić; mr.sc. Tatjana Holjevac; Stjepan Horvat; dr.sc. Mirando Mrsić; mr.sc. Josip Hren; 
Nura Ismailovski, mr.pharm.; mr.sc. Marin Knezović; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; dr.sc. Dragan 
Korolija-Marinić; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Darinko Kosor; dr.sc. Dragan Kovačević; 
dr.sc. Josip Kregar; Goran Kutlić; Margareta Mađerić; dr.sc. Zvonko Maković; Siniša Markulin; 
Miran Martinac, dr.med.; Nenad Matić; Jurica Meić; Jasen Mesić; Ivana Mlinar Horvat; Melita 
Mulić; Alen Ostojić; Morana Paliković Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing.; Stipe Pavlović; Josip 
Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan; Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav 
Saucha; dr.sc. Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; 
Dragan Vučić i Darko Vuletić. 

 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević; Radimir Čačić; dr.sc. Mirela Holy; 

Vesna Majher; Zoran Milanović i Mario Zubović.  
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

gradonačelnika Grada Zagreba; Jelena Pavičić Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba; Jadranka Blažević - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik 
tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.;  Slavka Megla - Reljić - članica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum - 
pročelnik Stručne službe gradonačelnika; Miro Laco - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. 
Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica 
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog 
ureda za opću upravu; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za financije; mr.sc. Ladislav 
Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Marijan Maras - 
pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Ivica Lovrić - pročelnik 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Zvonimir Šostar, dr.med. - pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo i branitelje; mr.sc. Višnja Fortuna - pročelnica Gradskog ureda za socijalnu 
zaštitu i osobe s invaliditetom; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i 
šumarstvo; Davor Jelavić - pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za 
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za 
katastar i geodetske poslove; Silvije Novak - pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture i prirode; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Ivica Fanjek - 
ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Dianora Kobia Lulić - pomoćnica 
pročelnika Stručne službe gradonačelnika; Željko Horvat - zamjenik pročelnika Gradskog ureda 
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za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Marinka 
Bakula Anđelić – pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom; Biserka Bucković i Boško Lozica - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin i Vesna Lubin - pomoćnici pročelnika Gradskog 
ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Slavko 
Buljat i Zrinko Rebrina - savjetnici pročelnika u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama; 
Andrea Petrović – načelnica u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport; Luka Šimurina - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Mijo 
Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Željko Sladović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Drago 
Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; 
Marijan Ožanić - direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o; Miroslav Brkić - član Uprave 
APIS - IT d.o.o.; Mario Klarić - direktor Vodoprivtrede Zagreb d.d.; Zagrebački holding d.o.o.: 
Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ljudevit Gračanin - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško 
Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Zdravko Juć - voditelj 
Podružnice Stanogradnja; Ante Iličić - zamjenik voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana 
Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Jadranko Robić - voditelj 
Podružnice Vodoprivreda i odvodnja; Mate Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; 
Srećko Vučković - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice 
ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Walentyna Lončarić  - Predstavnica poljske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - predsjednik Gospodarsko socijalnog 
vijeća Grada Zagreba; Mario Iveković - voditelj Ureda Hrvatske udruge sindikata; Tomislav Kiš - 
predstavnik Novog sindikata; Tomislav Stojak - tajnik Gradske organizacije HNS-a; Kažimir 
Varda - predstavnik Hrvatske stranke umirovljenika; Darko Rubčić - ravnatelj Državnog arhiva u 
Zagrebu; Vesna Matijašević - predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Nada Belošević – 
predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Duga"; Mirjana Jurića - predstavnica Saveza gluhih 
i nagluhih Grada Zagreba; Milan Ožegović – predstavnik Društva tjelesnih invalida; Ankica 
Orešković – predstavnica Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba; 
Vinko Zrinščak – predstavnik Udruge slijepih Zagreba; Zvjezdana Delić – predstavnica Društva 
osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Branko Bizjak – predstavnik Društva 
distrofičara Zagreb, Marija Topić – predstavnica Udruge invalida rada; Ivica Stančin – 
predstavnik Društva multiple skleroze Grada Zagreba; Vesna Budak – predstavnica Udruge 
roditelja djece s posebnim potrebama; Denis Marijom – predstavnik Udruge za promicanje 
kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom; Slavica Dujmović – predstavnica Udruge za 
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autizam Zagreb; Josip Držaić i Lucijan Orlić – predstavnici Ustanove za rehabilitaciju 
hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanje i djelatnici Stručne službe 
Gradske skupštine. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 10. sjednicu. 
 

Utvrđuje da je sjednici nazočno 35 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da su gradski zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba izabrani s Nezavisne 
liste Velimira Sriće i gradski zastupnici HSLS-a osnovali zajednički Klub pod nazivom Klub 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a. 
 

Obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika zbog 
kratkoće vremena, u ime Gradske skupštine preuzeo pokroviteljstvo nad 12. "Festivalom sv. 
Marka" koji će se održati u Zagrebu od 16. travnja do 9. svibnja s financijskom potporom 
u iznosu od 6.000,00 kuna te pokroviteljstvo nad obilježavanjem Svjetskog dana Roma,  
8. travnja 2010. s financijskom potporom u iznosu od 15.000,00 kuna. 
 

Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća zapisnik 8. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 11. veljače 2010. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da su na klupe primili pismo predsjednika Uprave Radija 101 o financijskom stanju u 
kojem se našao Radio 101. 
 

Gospodin Jurica Meić u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a 
predlaže da se odgodi rasprava o Izvješću o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Izvješću o obrađenim inicijativama za Izmjenu 
i dopunu Generalnoga urbanističkog plana Sesveta do sljedeće sjednice Gradske skupštine Grada 
Zagreba iz razloga što gradski zastupnici nisu uspjeli proučiti navedeni materijal zbog njegove 
obimnosti. 

 
Gospodin Jasen Mesić podržava prijedlog Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
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HSU-a te napominje da bi se rasprava o Izvješću o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Izvješću o obrađenim inicijativama za Izmjenu 
i dopunu Generalnoga urbanističkog plana Sesveta trebala odgoditi i zbog Zaključka donesenog 
na 9. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain predlaže da se obrađene inicijative za izmjenu i 
dopunu generalnoga urbanističkog plana razmatraju na tematskim sjednicama te da prilikom 
njihovog razmatranja Gradska skupština pojedinačno odlučuje o svakoj inicijativi prihvaćenoj od 
ovlaštenog stručnog izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća da se odgodi rasprava o Izvješću o 

obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i 
Izvješću o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga urbanističkog plana 
Sesveta do sljedeće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 

Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća dnevni red. 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba (1. srpnja 2009. - 31. prosinca 2009.) 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 

2. Prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenju športskih građevina u vlasništvu 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
3. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Zagrebačke strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2007. do 2010. 
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
4. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Zagrebačke strategije jedinstvene 

politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. 
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Programa socijalne politike Grada 

Zagreba od 2009. do 2012. 
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 
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6. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, Savica za zonu 
Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Zagreba u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu 
Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite 

Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične 

predmete 
Predlagatelj: Odbor za komunalno gospodarstvo 

 
14. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje triju koncesija za 

obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Stručno povjerenstvo za koncesiju za prijevoz pokojnika 

 
15. Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
16. Prijedlog zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne 

suradnje Grada Zagreba u razdoblju 2010. - 2012. godine 
Predlagatelj: Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju 

 
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o II. izmjenama Ugovora o osnivanju 

Zaklade "Hrvatska kuća srca" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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18. Prijedlog zaključka o imenovanju i ukidanju imena javnoprometnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 

 
19. Prijedlog zaključka 

Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008. Državnog ureda za 
reviziju 
Predlagatelj: Odbor za financije 

 
20. Prijedlog zaključka 

Izvješće o punjenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. i za prva tri mjeseca u 2010. 
Predlagatelj: Odbor za financije 

 
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 6. međunarodnim 

natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 
22. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba za 

razdoblje 1. listopada 2008. do 31. prosinca 2009. 
Izvješće je pripremilo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata 

 
23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima 

i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora 
Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika HDZ-a 

 
24. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića 
b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Horvati 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora 
d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Pavleka Miškine 
e) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta VII. gimnazije 
Predlagatelj: Školski odbori 

 
25. a) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Zagreb-Centar 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Zagreb-Istok 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Zagreb-Zapad 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Stomatološke poliklinike Zagreb 
e) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "Suvag" 
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f) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago 
Čop" 

g) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za bolesti  dišnog sustava 

h) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 

i) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, 
neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 

j) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 

k) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice Vrapče 

l) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 

m) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 

n) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 

o) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječje 
bolnice Srebrnjak 

p) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Specijalne bolnice za plućne bolesti 

r) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Kliničke bolnice "Sveti Duh" 

s) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 

t) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

u) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 

Predlagatelj: Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 
 

26. Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Zagreba i obrasca prijavnice za predlaganje kandidata za članove 
Savjeta mladih Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 
27. Prijedlog zaključka o razrješenju člana i imenovanju članova Zapovjedništva civilne 

zaštite Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
28. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Savjeta za zdravlje 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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29. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

30. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Različak" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Različak" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
31. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

32. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Izidora Kršnjavoga 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 
Osnovne škole Jelkovec 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

33. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Kolibri" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
 

Pitanja i prijedlozi 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnice i gradske zastupnike da sukladno članku 147. Poslovnika pitanja na sjednici Gradske 
skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku. 

Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga ograničeno u pravilu na 1 sat pa 
zastupnike koji bi trebali doći na red po isteku toga vremena moli da pitanja i prijedloge predaju 
u pisanom obliku. U tome će im, ako bude potrebno, pomoći Stručna služba. 

Vrijeme za postavljanje pitanja, iznošenje prijedloga i davanje odgovora traje 2 minute, a 
ako je zbog složenosti pitanja odnosno prijedloga potrebno, odgovor može trajati do 4 minute, te 
moli da se prilikom postavljanja pitanja, davanja prijedloga, kao i davanja odgovora vodi računa 
o Poslovnikom određenom vremenu kako bi što više kolegica i kolega moglo doći na red. 

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 17 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik Darko Vuletić predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 
da se u program gradnje uvrsti gradnja dječjeg vrtića u Kašini. 

Postavlja mu pitanje o rješavanju problema stadiona u Maksimiru. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
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Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi spomenika hrvatskim braniteljima u Kustošiji. 
Gradski zastupnik zatražio je da mu se dostavi očitovanje o do sada poduzetom po ovom 

pitanju. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću o mogućnosti dodatnog zaduživanja Grada Zagreba za financiranje kapitalnih projekata i 
dr. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio odgovor i u 
pisanom obliku. 

 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi stanova u naselju Sopnica-Jelkovec te predlaže da se razmotri mogućnost 
kompenzacije sa izvođačima radova i davateljima usluga i robe. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje zamjeniku gradonačelnika Grada Zagreba 

Ivi Jelušiću o obmanjivanju i krivom informiraju zastupnika u Gradskoj skupštini. 
Usmeni odgovor zamjenika gradonačelnika Grada Zagerba Ive Jelušića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje te je zatražio odgovor i u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. gospodinu Ivi Čoviću u vezi s možebitnim uvećanjem površine stambenih i 
drugih objekata prilikom ponovne izmjere radi obračuna komunalne naknade. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. gospodin Ivo Čović je odgovorio na 
pitanje i najavio odgovor i u pisanom obliku. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Jasen Mesić osvrće se na nedostavljene odgovore odnosno 

nezadovoljstvo danim odgovorima na njegova pitanja o odlukama koje je gradonačelnik donio od 
početka lipnja do sredine srpnja 2009. postavljeno na 3. sjednici Gradske skupštine  
15. srpnja 2009., o popisu akata koje je gradonačelnik donio u razdoblju kada Gradska skupština 
nije zasjedala, te dodao da traži odgovor u pisanom obliku u vezi sredstava koje je gradonačelnik 
potrošio na putovanja u ljeto 2009. postavljeno na 5. sjednici, 29. listopada 2009. i ponovno na 8. 
sjednici, 11. veljače 2010. 

Postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću u vezi gospodarskih mjera 
Grada Zagreba protiv recesije te o punjenju proračuna. 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi proširenog sastava Skupštine u trgovačkim društvima. 
Predlaže da se riješi problem terasa ugostiteljskih objekata u Gradu Zagrebu donošenjem 

odgovarajućih akata. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi prometa u dijelu Jadranske avenije prema Karlovcu. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću smatra li neprimjerenom svoju izjavu o gradnji novog stadiona na Kajzerici u 
trenutku kada se mjere štednje primjenjuju svugdje, kada se broj nezaposlenih povećava i kada su 
javne kuhinje i prenoćišta sve puniji. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje na 

izneseni prigovor. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Saucha postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi raspolaganja proračunskim sredstvima u Zagrebačkom športskom savezu. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Srđan Subotić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi Radia 101. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Vera Petrinjak-Šimek postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću o 
mogućnosti da se iznađu sredstva za "Zeleni telefon". 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje gradonačelniku 

Grada Zagreba Milanu Bandiću u vezi lokacije na koju bi se odlagala iskopana zemlja. 
Gradska zastupnica zatražila odgovor i u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi izgradnje školske športske dvorane u Odri. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Morana Paliković Gruden postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću u vezi sanacija zgrade Škole za klasični balet. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 

zastupnike o telegramu upućenom gospodinu Vladimiru Mihailoviću Platonovu predsjedniku 
moskovske gradske Dume. 

 
Gradska skupština minutom šutnje odaje počast stradalima u Moskvi. 
 

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba (1. srpnja 2009. – 31. prosinca 2009.) 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio i dopune izvješća. 
 

Izvješće je razmotrio Odbor za kontrolu, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 
tijela 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, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor 
za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za mjesnu 
samoupravu, Odbor za nacionalne manjine, Gradska koordinacija za ljudska prava i Povjerenstvo 
za ravnopravnost spolova. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić obrazlaže Izvješće. 
 

Gospodin dr.sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora za kontrolu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 

U raspravi sudjeluju: dr.sc. Velimir Srića (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Velimira Sriće – HSLS-a), dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-
a), Danira Bilić (replika), dr.sc. Dragan Kovačević (neslaganje s replikom), Jasen Mesić (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), 
Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Danira Bilić (replika), Jurica Meić 
(neslaganje s replikom), Jasen Mesić (replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Morana 
Paliković Gruden, Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja), dr.sc. Zvonko 
Maković (replika), Jurica Meić (replika), Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime 
predlagatelja), Tomislav Saucha (povreda Poslovnika), Morana Paliković Gruden (replika), 
Danira Bilić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Alen Ostojić, Margareta Mađerić, Srđan Subotić, 
Dan Špicer, Margareta Mađerić (replika), Jasen Mesić (replika), Dan Špicer (neslaganje s 
replikom), Jasen Mesić (povreda Poslovnika), Boris Šprem (objašnjenje na izneseni prigovor), 
Margareta Mađerić (povreda Poslovnika), Boris Šprem (objašnjenje na izneseni prigovor), Jelena 
Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja), dr.sc. Zvonko Maković i Stjepan Horvat. 
 

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 7 "protiv"i 1 "suzdržanim"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada 
Zagreba (1. srpnja 2009. - 31. prosinca 2009.). 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Promijenjen je redoslijed rasprave za točku 2. i točku 3. dnevnog rada zbog 
prisustvovanja sjednici predstavnika udruga osoba s invaliditetom. 
 
3. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2007. do 2010. 
 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Izvješće je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i kao nadležna 

radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za nacionalne manjine i Gradska koordinacija za 
ljudska prava. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 

Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Ivana Mlinar Horvat (u ime Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-
a), dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. (replika), Melita Mulić, Josip Petrač, mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain i Danira Bilić. 

 
Gospođa mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Zagrebačke strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2007. do 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenju športskih građevina u vlasništvu 

Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su u roku 

amandmane na Prijedlog.  
Amandmane i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandmane gradski su 

zastupnici primili. 
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Odbor za mladež, kao nadležno radno tijelo razmotrio je Prijedlog. Prijedlog i 

amandmane je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-

a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Morana Paliković Gruden (replika), 
Danira Bilić (neslaganje s replikom), Danira Bilić (povreda Poslovnika), Boris Šprem 
(objašnjenje na izneseni prigovor), Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja), 
Morana Paliković Gruden (ispravak netočnog navoda), Tomislav Saucha (u ime Kluba gradskih 
zastupnika SDP-a), Nenad Matić (ispravak netočnog navoda), Danira Bilić (replika), Nenad 
Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Ivica Lovrić (objašnjenje u ime predlagatelja), 
Vilina Šincek-Pećanić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSU-a), dr.sc. Dragan Korolija-
Marinić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Danira Bilić (replika) i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-
Šain (neslaganje s replikom). 

 
Gospođa Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HSU-a u ime 

Kluba u raspravi je povukla I. amandman što ga predlagatelj nije prihvatio. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
 
Klub gradskih zastupnika HNS-a podnio je Prijedlog zaključka. Prijedlog zaključka 

gradski su zastupnici primili. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Tomislav Babić, Danira Bilić, Tomislav Saucha (replika) i 

Danira Bilić (neslaganje s replikom). 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o načinu upravljanja i korištenju športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu, s amandmanima što ih je prihvatio predlagatelj. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. Gradonačelnik Grada Zagreba podnosit će godišnje izvješće o načinu upravljanja i 
korištenju športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba. 

 
II. Izvješće iz točke I. ovog zaključka treba sadržavati podatke o: 
1. zakupu svake športske građevine, nazivu, imenu i prezimenu zakupca, iznosu 

zakupnine po metru kvadratnom i ukupno, te uprihođenim sredstvima po pojedinom objektu za 
izvještajnu godinu; 

2. nazivu, imenu i prezimenu podzakupca, djelatnosti, iznosu podzakupnine po 
kvadratnom metru i ukupno te uprihođenim sredstvima za izvještajnu godinu; 

3. svim prihodima ostvarenim s naslova oglašavanja (broju oglasa, njihovim površinama i 
novcu). 
 

III. Traženi podaci za sve građevine trebaju biti iskazani u metrima kvadratnim, posebno 
za zatvorene prostore, a posebno za vanjske površine (športske, komunikacijske, terase i slično). 
 

IV. U izvješću je potrebno navesti i obrazložiti eventualno naslijeđena dugovanja 
zakupaca i podzakupaca te način i dinamiku njihove naplate. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Zagrebačke strategije jedinstvene 

politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. 
 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio dopunu Izvješća. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i kao nadležna 

radna tijela Odbor za zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za mladež, Gradska 
koordinacija za ljudska prava i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Melita Mulić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Margareta 

Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Melita Mulić (replika), Morana Paliković 
Gruden (replika), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Margareta Mađerić 
(replika) i Vesna Brezić. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Zagrebačke strategije 

jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

5. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Programa socijalne politike Grada 
Zagreba od 2009. do 2012. 

 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i kao nadležna 

radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, 
Odbor za mladež, Odbor za nacionalne manjine i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Iva Prpić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Vilina Šincek-

Pećanić (u ime Kluba gradskih zastupnika SHU-a), Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a), Iva Prpić (replika), Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), Nenad Matić 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a) i Nura Ismailovski, mr.pharm. 

 
Gospođa mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlozima 

radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2009. iz Programa socijalne politike 

Grada Zagreba od 2009. do 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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6. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, Savica za zonu 

Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba  
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospođa Dinka Pavelić, dipl.ing. u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a predlaže da se odgodi rasprava o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Staro Trnje, Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska dok predlagatelj 
ne dostavi program s planiranim gustoćama i bilancama površina. 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se odgodi rasprava o Prijedlogu 
odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. 
Ruždjaka, planirana Strojarska dok predlagatelj ne dostavi program s planiranim gustoćama i 
bilancama površina. 
 
 
7. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2010. 
i 
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba 

u 2010. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. Odbor za komunalno gospodarstvo 
predložio je Prijedlog zaključka. Prijedlog zaključka gradski su zastupnici primili. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti s propisima, ali Odbor smatra da Gradska skupština ne može kvalitetno odlučivati o 
predloženom programu bez Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba za 2009. i bez Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za 2009.s obzirom na to da se 
predloženi programi većim dijelom odnose na prenesene obveze iz 2009. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 

gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Obvezuje se gradonačelnik Grada Zagreba da sukladno članku 28. stavku 4. i članku 
30. stavku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) dostavi izvješće o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2009. i izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2009. 
 

2. Izvješća iz točke 1. ovog zaključka posebno trebaju sadržavati: 
- vrijednost investicije, 
- datum sklapanja ugovora s investitorom i 
- stupanj izvedenosti radova u fizičkome i financijskom obujmu. 

 
3. Sukladno točki 1. ovog zaključka Gradska će skupština Grada Zagreba razmatrati 

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2010. i Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2010. nakon rasprave o navedenim izvješćima. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično 
radno tijelo. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a). 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu 

Zagreb 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a). 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada 

Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća Odbor za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične 

predmete 
 
Predlagatelj je Odbor za komunalno gospodarstvo. 
 
Prijedlog odluke upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo podnio je amandman na Prijedlog. Amandman postaje 

sastavnim dijelom Prijedloga. Amandman su gradski zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o osnivanju Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične predmete 
 
u predloženom tekstu, s amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje triju koncesija za 

obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Stručno povjerenstvo za koncesiju za prijevoz pokojnika. 
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Prijedlog odluke upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi su sudjelovali: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a) i Igor Rađenović (replika). 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje triju koncesija za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Zagreba 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz proračuna Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a). 
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Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o povjeravanju obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 
Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Prijedlog zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje 

Grada Zagreba u razdoblju 2010. - 2012. godine 
 
Predlagatelj je Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. Odbor je podnio Prijedlog za izmjene Prijedloga zaključka o 
smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u razdoblju 
2010. - 2012. godine. Prijedlog za izmjene Prijedloga zaključka je upućen Odboru za 
međugradsku i međunarodnu suradnju i gradonačelniku radi izjašnjavanja. 

 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise, Prijedlog za izmjene Prijedloga zaključka 

o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u razdoblju 
2010. - 2012. godine te očitovanje gradonačelnika i Odbora za međugradsku i međunarodnu 
suradnju gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin Jasen Mesić, predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 

obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u 
razdoblju 2010. - 2012. godine, 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama što ih je prihvatio predlagatelj. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o II. izmjenama Ugovora o osnivanju 

Zaklade "Hrvatska kuća srca" 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Ugovora o II. izmjenama Ugovora o osnivanju 
Zaklade "Hrvatska kuća srca", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Prijedlog zaključka o imenovanju i ukidanju imena javnoprometnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
U raspravi sudjeluje Ivana Mlinar Horvat. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju i ukidanju imena javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Prijedlog zaključka 

Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008. Državnog ureda za 
reviziju 

 
Predlagatelj je Odbor za financije. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog zaključka 

Izvješće o punjenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. i za prva tri mjeseca u 2010. 
 

Predlagatelj je Odbor za financije. 
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Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 
gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Odbor za financije podnio je Prijedlog za izmjene Prijedloga zaključka. Prijedlog za 

izmjenu postaje sastavnim dijelom Prijedloga zaključka. Prijedlog za izmjene gradski su 
zastupnici primili. 

 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 6. međunarodnim natjecanjem 

mladih pijanista "Zlatko Grgošević" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 

6. međunarodnim natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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22. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba za razdoblje od 

1. listopada 2008. do 31. prosinca 2009. 
 

Predlagatelj je Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješća Odbora za zdravstvo ste primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo 

donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba za 
razdoblje od 1. listopada 2008. do 31. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i 

članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora 
 

Predlagatelj odluke je Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće (sada: Klub gradskih 

zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće-HSLS-a) podnio je u roku amandman na Prijedlog 
odluke. 

Amandman, očitovanje predlagatelja i mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba na 
amandman gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandman s osnove 
njihove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je upućen Koordinaciji gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine i 

predsjednika vijeća gradskih četvrti na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje Koordinacije 
gradski su zastupnici primili. 
 

Gospodin Jasen Mesić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže 
Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Boris Šprem (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), dr.sc. 
Dragan Korolija-Marinić, Jasen Mesić (replika), Boris Šprem (neslaganje s replikom), Tomislav 
Saucha, Igor Rađenović (replika), Jasen Mesić, dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (replika), Jurica 
Meić (replika) i Jasen Mesić (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 

Gospodin dr.sc. Zvonko Maković, član Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Velimira Sriće-HSLS-a u ime Kluba povlači amandman što ga predlagatelj nije prihvatio. 
 

Gradska skupština većinom glasova (2 "za" i 25 "protiv") nije donijela Odluku o 
izmjenama Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih 
četvrti i vijeća mjesnih odbora. 
 
 
24. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića 
b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Horvati 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Vladimira Nazora 
d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Pavleka Miškine 
e) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

VII. gimnazije 
 

Predlagatelji su školski odbori. 
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Prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta je razmotrio Odbor za obrazovanje i 
šport, kao matično radno tijelo. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge odluka o izmjenama i 

dopunama statuta s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

zajedno glasuje o davanju suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 

prethodne suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb, Bogišićeva 13, što ga je utvrdio Školski 
odbor Škole 25. veljače 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Horvati 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Horvati, Zagreb, Horvaćanska 6, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
30. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Vladimira Nazora 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Vladimira Nazora, Zagreb, ulica Jordanovac 23, što ga je utvrdio Školski odbor 
Škole 27. siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Pavleka Miškine 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Pavleka Miškine, Zagreb, Sveti Duh 24, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 15. 
ožujka 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
VII. gimnazije 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta VII. 

gimnazije, Zagreb, Križanićeva 4, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 12. veljače 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25. a) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Zagreb-Centar 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Zagreb-Istok 
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c) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Zagreb-Zapad 

d) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Stomatološke poliklinike Zagreb 

e) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "Suvag" 

f) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago 
Čop" 

g) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za bolesti dišnog sustava 

h) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 

i) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, 
neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 

j) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 

k) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice Vrapče 

l) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 

m) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 

n) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 

o) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječje 
bolnice Srebrnjak 

p) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Specijalne bolnice za plućne bolesti 

r) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke 
bolnice "Sveti Duh" 

s) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda 
za hitnu medicinu Grada Zagreba 

t) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove 
za zdravstvenu njegu u kući 

u) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda 
za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 

 
Predlagatelj je Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća 20 zdravstvenih ustanova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
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ada) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova  

Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Centar, 
 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Istok, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb – Zapad, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "Suvag", 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adf) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova  

Upravnog vijeća Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  
"Dr. Drago Čop", 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adg) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Poliklinike za bolesti dišnog sustava, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adh) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adi) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, 

otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada, 
 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adj) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adk) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Vrapče, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adl) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adm) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adn) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim 

smetnjama, 
 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ado) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova  

Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak, 
 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adp) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adr) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Kliničke bolnice "Sveti Duh", 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ads) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adt) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, 

 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adu) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova  

Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", 
 
u predloženom tekstu 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26. Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih 

Grada Zagreba i obrasca prijavnice za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
TEKST POZIVA 

za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zagreba 
i obrasca prijavnice za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zagreba 

 
u predloženom tekstu. 
Tekst poziva i obrasca prijavnice se prilaže zapisniku. 
 
 
27. Prijedlog zaključka o razrješenju člana i imenovanju članova Zapovjedništva civilne 

zaštite rada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju člana i imenovanju članova 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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28. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Savjeta za zdravlje 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju člana Savjeta za zdravlje, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
29. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjev vrtića "Duga" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjev vrtića "Duga". 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja koji je pripremio prijedlog akta. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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30. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Različak" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjev vrtića "Različak" 
 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Različak" 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog Upravnog vijeća i mišljenje gradonačelnika je razmotrio Odbor za obrazovanje i 

šport, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja. 
Odbor za izbor i imenovanja suglasan je s mišljenjem gradonačelnika u kojem predlaže da 

se za vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje Sanja Hukavec, do imenovanja ravnatelja po 
ponovnom natječaju. 

 
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice 

dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak". 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin dr.sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

Izvješće Odbora i Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Različak". 

 
Gospođa Biserka Bucković, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, 

kulturu i šport obrazlaže mišljenje gradonačelnika o Prijedlogu za imenovanje ravnateljice 
Dječjeg vrtića "Različak". 

 
U raspravi sudjeluje Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno nije prihvatila Prijedlog za imenovanje ravnateljice 

Dječjeg vrtića "Različak". 
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adb) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Različak", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
31. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjev vrtića "Trešnjevka" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjev vrtića "Trešnjevka". 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja koji je pripremio prijedlog akta. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
32. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Izidora Kršnjavoga 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 
škole Jelkovec 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Osnovne škole Jelkovec, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

"Kolibri" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kolibri", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje 10. 
sjednicu u 19,30 sati. 



 - 41 - 

 
 
KLASA: 021-05/10-01/57 
URBROJ: 251-01-02-10-8 
Zagreb, 30. ožujka 2010. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.

 


