
ZAPISNIK 
12. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

18. svibnja 2010. 



ZAPISNIK 
12. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 18. svibnja 2010. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,05 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Vesna Brezić; Radimir Čačić; Stanko Gačić; 

mr.sc. Tatjana Holjevac; dr.sc. Mirela Holy; 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; Miran 
Martinac, dr.med.; Nenad Matić; Jurica Meić; Jasen Mesić; Ivana Mlinar Horvat; Melita Mulić; 
Alen Ostojić; Dinka Pavelić, dipl.ing.; Stipe Pavlović; Josip Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva 
Prpić; Ivan Račan; Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav Saucha; Srđan Subotić; Vilina Šincek-
Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; Dragan Vučić i Darko Vuletić. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji je svoj izostanak najavili: Danira Bilić; Željko Brebrić; 

Vesna Majher; Siniša Markulin i Morana Paliković Gruden. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević; Zoran Milanović; dr.sc. Velimir Srića 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; Tomislav Buterin - načelnik Policijske uprave 
zagrebačke; Mihael Varga - zamjenik načelnika Policijske uprave zagrebačke; 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; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu 
samoupravu; Ivica Fanjek - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Ines Bravić i 
Božo Kisjelica - zamjenici pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu 
Grada; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; 
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Željko Horvat - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda 
gradonačelnika; Boško Lozica - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport; Davorka Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo; Željka Štambak - pomoćnica pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture i prirode; 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; Duško 
Ljuština - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Maksimir; Željko Sladović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan 
- predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Gornja Dubrava; prof. dr.sc. Zdravko Žvorc predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja 
Dubrava; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Mario Jelić - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan 
Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Miroslav Brkić - član Uprave APIS - IT 
d.o.o.; Mario Klarić - direktor Vodoprivrede Zagreb d.d.; Bruno Lacković - direktor Gradske 
plinare Zagreb d.o.o.; Zagrebački holding d.o.o.: Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice 
AGM; Ante Cicvarić - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Marko Melčić - voditelj 
Podružnice istoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj 
Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Ante Iličić - zamjenik voditelja 
Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim 
objektima; Milan Trbojević - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Jadranko Robić - voditelj 
Podružnice Vodoprivreda i odvodnja; Srebrenka Simona Turković - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Zagrebparking; Srećko Vučković - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko 
Baričević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Marija Novosel - 
zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Raško 
Ivanov - Predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Walentyna Lončarić - 
Predstavnica poljske nacionalne manjine; Damir Belošević - predsjednik Gospodarsko socijalnog 
vijeća Grada Zagreba; Tomislav Stojak - tajnik Gradske organizacije HNS-a; Darko Rubčić - 
ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu; Leila Topić - članica Upravnog vijeća Centra za kulturu i 
informacije "Maksimir" i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 12. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 33 (naknadno je evidentirano 42 gradskih zastupnika) od 

ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem gradske zastupnike 
da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, zbog kratkoće vremena, u ime Gradske skupštine 
preuzeo pokroviteljstvo nad organiziranjem Likovne kolonije "Poklon Gradu Zagrebu za 65 
godišnjicu oslobođenja" u povodu obilježavanja "65. jubilarne obljetnice pobjede nad fašizmom" 
i 65. obljetnice oslobođenja Grada Zagreba s financijskom potporom u iznosu od 2.000,00 kuna. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća zapisnik 11. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 20. travnja 2010. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba, kao predlagatelj, sukladno članku 143. stavku 3. 
Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba povukao Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni 
Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba te Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopuni Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada 
Zagreba. 
 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain, predsjednica Odbora za mjesnu samoupravu 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka (ostvarenje realizacije planova malih 
komunalnih akcija za 2010. što su ih donijela vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba). 
 

Gospodin Darko Vuletić osvrće se na natpise u novinama po kojima je gospođa mr.sc. 
Alenka Košiša Čičin-Šain postala članicom Uprave Trgovačkog društva Zagrebački holding 
d.o.o. što je nespojiva dužnost s dužnosti gradskog zastupnika. 

 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain odgovara gradskom zastupniku. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka (ostvarenje realizacije planova malih komunalnih akcija za 2010. što su ih donijela 
vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba). 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 3. prijedloga dnevnog reda. 
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Predlaže da se sukladno članku 145. stavku 2. Poslovnika izmjeni redoslijed razmatranja 
pojedinih prijedloga na način da Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka proračuna Grada 
Zagreba za 2008., 2009. i 2010. te Izvješće o ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka za 
razdoblje siječanj - ožujak u 2009. i 2010. Gradska skupština razmatra kao točku 2. prijedloga 
dnevnog reda, a dosadašnja točka 2. da postane točka 4. prijedloga dnevnog reda. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenom dopunom i s 
izmjenama redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja u Gradu Zagrebu u 2009. godini 
Izvješće je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka 

 
2. Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka proračuna Grada Zagreba za 2008., 2009. 

i 2010. te Izvješće o ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka za razdoblje 
siječanj - ožujak u 2009. i 2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
3. Prijedlog zaključka (ostvarenje realizacije planova malih komunalnih akcija za 

2010. što su ih donijela vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba) 
Predlagatelj: Odbor za mjesnu samoupravu 

 
4. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Borovje - 

sjeverna zona 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
6. Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i 

mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog odluke o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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8. a) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim 

društvima 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o izboru članova Skupštine u 

trgovačkim društvima 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Velimira Sriće - HSLS-a, Klub gradskih zastupnika HNS-a, Klub nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a 

 
9. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 

10. Prijedlog zaključka (izvješće o provedbi preporuka Gradskog kontrolnog ureda 
pročelnicima gradskih ureda, zavoda, službi i drugim proračunskim korisnicima na 
temelju ključnih nalaza u izvješćima o obavljenih 46 naknadnih kontrola po 
gradonačelnikovom nalogu u 2009. godini) 
Predlagatelj: Odbor za kontrolu 

 
11. - Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008. 

- Izvješće o poduzetim mjerama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta 
iskazanih u izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008., te o 
razlozima zbog kojih je do njih došlo 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 

12. Prijedlog zaključka o imenovanju javno prometnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 

 
13. Izvješće o dodjeli stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2009./2010. 

Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba 
 

14. a) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za 
rehabilitaciju SILVER 

b) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Ustanove "Dobri 
dom" Grada Zagreba 

c) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za djecu i 
odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 

Predlagatelji: Upravna vijeća 
 

15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i 
nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

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

Statuta Osnovne škole dr. Vinka Žganca 
Predlagatelj: Školski odbor 
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b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Učeničkog doma Ivana Mažuranića 

Predlagatelj: Domski odbor 
 

17. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 18. Veslačkim susretom 
osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. danima zagrebačkih 
branitelja Vukovara 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 

18. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i informacije "Maksimir" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
19. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Miroslava Krleže 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Antuna Gustava Matoša 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Josipa Jurja Strossmayera 
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 20 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću u vezi s navodima portala Zagrebancija da će Grad platiti najam paviljona 2 
Zagrebačkog velesajma za djelovanje iscjelitelja Mekkija Torabija. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću o visini iznosa kojim Grad Zagreb godišnje potiče projekte energetske 
učinkovitosti, posebno za projekte u zgradarstvu. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici Lovriću uređenje 
igrališta Osnovne škole Matka Laginje. 

Gradska zastupnica zatražila je odgovor na pitanje i prijedlog u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 

gospodina Marijana Marasa na pitanje. 
 
Gradska zastupnica dr.sc Mirela Holy postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću o mogućnosti da se iznađu sredstva za "Zeleni telefon". 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se održi sjednica Eko - stožera 

Grada Zagreba. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Jurica Meić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću kada će se gradski akti uskladiti s Zakonom o izmjenama Zakona o prijevozu u 
cestovnom prometu. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću, odnosno pročelniku Službe za mjesnu samoupravu kada će se otvoriti prostorije 
Mjesnog odbora Remete na adresi Vinec 3. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi s neraspisivanjem javnog natječaja za uređenje poslovnog prostora u 
vlasništvu Grada u Dukljaninovoj br. 6, te svojedobnog uređenja i davanja na korištenje 
poslovnog prostora u Praškoj ulici br. 2. 

Usmeni odgovor zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba Ive Jelušića. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
 
Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s provođenjem planova malih komunalnih akcija za 2010. 
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Predlaže predsjedniku Uprave Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. Ivi Čoviću da 
se izvrše svi zaključci Skupštine Zagrebačkog holdinga održane 1. travnja 2010. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik dr.sc. Mirando Mrsić traži od gradonačelniku Grada Zagreba Milana 

Bandića da se očituje o novopredloženoj mreži javnih zdravstvenih ustanova što ju je predložilo 
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Jasen Mesić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gradski zastupnik Dragan Vučić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću je li završena izrada projektne dokumentacije i kada će biti izgrađena prepumpna stanica 
u Ulici I. Savica. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se plinofikacija ulica u naselju 
Kozari bok (ulice od I. do IX. odvojka) požuri i uskladi s trenutnom rekonstrukcijom odnosno 
izgradnjom kanalizacije u tim ulicama. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor na pitanje i prijedlog u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Dan Špicer postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s provođenjem planova malih komunalnih akcija za 2010. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Vesna Brezić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s kašnjenjem poziva gradskim zastupnicima za svečanu proslavu Dana Europe  
13. svibnja 2010. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić se ispričao i najavio usmeni odgovor na 
sljedećoj sjednici Gradske skupštine. 

 
Gradski zastupnik Darko Vuletić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Trgovačkog društva 

Zagrebački holding d.o.o. Ivi Čoviću da li je Trgovačkom sudu predana dokumentacija u vezi s 
ustrojstvenim promjenama u Zagrebačkom holdingu. 



 - 9 - 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. Ive 
Čovića. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 

unatoč krizi, uređenje dječjih igrališta, ali obvezno uz provođenje javnih natječaja. 
Pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića o mogućnosti suradnje Grada Zagreba i 

Hrvatskih željeznica na izgradnji rampe na željezničkom prijelazu u Osječkoj ulici u Gradskoj 
četvrti Donja Dubrava. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
 

1. Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja u Gradu Zagrebu u 2009. godini 
 

Izvješće je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka. 
 

Izvješće je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za zdravstvo, Odbor za 
socijalnu skrb, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za nacionalne manjine, 
Gradska koordinacija za ljudska prava i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, kao nadležna 
radna tijela. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gospodin Tomislav Buterin, načelnik Policijske uprave zagrebačke obrazlaže Izvješće. 
 

U raspravi sudjeluju: Boris Šprem (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a te Kluba 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Vilina Šincek-Pećanić (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a), Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 
Stjepan Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Dragan Vučić, dr.sc. Dragan Korolija-Marinić, dr.sc. Josip Kregar, Ivana 
Mlinar Horvat, Melita Mulić (replika), Dan Špicer, Stjepan Horvat (replika), Dan Špicer 
(neslaganje s replikom), Nura Ismailovski, mr.pharm., Srđan Subotić, Alen Ostojić, Vesna 
Brezić, Iva Prpić i Tomislav Babić. 

 
Gospodin Tomislav Buterin, načelnik Policijske uprave zagrebačke u ime predlagatelja 

daje završnu riječ. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih 

pokazatelja u Gradu Zagrebu u 2009. godini. 
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravama na sjednici Gradske 

skupštine Grada Zagreba i njezinih radnih tijela dostavit će se Ministarstvu unutarnjih poslova, 
Policijskoj upravi zagrebačkoj, da ih uzme u obzir u izradi sljedećeg izvješća. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka proračuna Grada Zagreba za 2008., 2009. i 

2010. te Izvješće o ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka za razdoblje siječanj - 
ožujak u 2009. i 2010. 

 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo. Odbor je predložio 

Prijedlog zaključka. 
 

Izvješće Odbora za financije gradski su zastupnici primili. 
 

Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno financije obrazlaže 
Izvješće. 

 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 

 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), 

Igor Rađenović (u ime Kluba SDP-a te u ime Kluba gradskih zastupnika HSU-a i u ime Kluba 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Slavko Kojić (objašnjenje u 
ime predlagatelja), Igor Rađenović (replika), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HDZ-a), Stjepan Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), dr.sc. Josip Kregar, Slavko 
Kojić (objašnjenje u ime predlagatelja), dr.sc. Josip Kregar (ispravak netočnog navoda), dr.sc. 
Dragan Korolija-Marinić i Jurica Meić. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije donosi  

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o ostvarenju prihoda i 

primitaka proračuna Grada Zagreba za 2008., 2009. i 2010. i Izvješće o ostvarenju proračunskih 
prihoda i primitaka za razdoblje siječanj - ožujak u 2009. i 2010. 

 
2. Navedena izvješća pokazuju da u znatnom iznosu nije ostvarena planirana prihodovna 

strana Proračuna Grada Zagreba za 2009. i u prva tri mjeseca 2010. godine. Stoga se apelira na 
jedinog ovlaštenog predlagatelja - gradonačelnika Grada Zagreba da sukladno člancima 7. i 13. 
Zakona o proračunu, što je prije moguće predloži izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 
2010., kako bi se prihodi i rashodi uravnotežili. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Prijedlog zaključka (ostvarenje realizacije planova malih komunalnih akcija za 2010. 

što su ih donijela vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba) 
 

Predlagatelj je Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, predsjednica Odbora za mjesnu samoupravu 

obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (u ime Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a) i Boris Šprem. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, predsjednica Odbora za mjesnu samoupravu u 

ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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4. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 

5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Borovje - sjeverna 
zona 

 
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. 
 
Gradonačelnik grada Zagreba podnio je amandmane na Prijedlog. Amandmani postaju 

sastavnim dijelom Prijedloga. Amandmane su gradski zastupnici primili. 
 
Gospođa Dinka Pavelić, predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Borovje - sjeverna zona, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i 

mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo. 
 
Gradonačelnik grada Zagreba podnio je amandman na Prijedlog. Amandman postaje 

sastavnim dijelom Prijedloga. Amandman su gradski zastupnici primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandman 

gradonačelnika s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat podnijela je u roku amandman. 
 
Amandman gradske zastupnice Ivane Mlinar Horvat i očitovanje gradonačelnika Grada 

Zagreba na amandman gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Srđan Subotić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku 

djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima, 
 
u predloženom tekstu s amandmanom predlagatelja i amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. Prijedlog odluke o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada 

Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, 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 (29 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. a) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim 

društvima 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o izboru članova Skupštine u trgovačkim 

društvima 
 

Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Velimira Sriće - HSLS-a, Klub gradskih zastupnika HNS-a, Klub nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a. 
 

Prijedlozi zaključaka upućeni su gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
Mišljenje gradonačelnika ste primili. 

 
Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima je 

razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog zaključka o izmjeni 
Zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima s osnove njegove usklađenosti s 
propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Boris Šprem, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže prijedloge. 
 
U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jurica Meić 

(replika), Igor Rađenović (replika), Jasen Mesić (neslaganje s replikom), Stjepan Horvat, dr.sc. 
Zvonko Maković, Jasen Mesić (replika), dr.sc. Zvonko Maković (neslaganje s replikom) i Boris 
Šprem (objašnjenje u ime predlagatelja). 

 
ada) Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ZAKLJUČK 
o izmjeni Zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ZAKLJUČK 
o izmjeni Zaključka o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gospodin Boris Šprem, predsjednik Odbora Gradske skupštine za javna priznanja 

obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog zaključka (izvješće o provedbi preporuka Gradskog kontrolnog ureda 

pročelnicima gradskih ureda, zavoda, službi i drugim proračunskim korisnicima na 
temelju ključnih nalaza u izvješćima o obavljenih 46 naknadnih kontrola po 
gradonačelnikovom nalogu u 2009. godini) 

 
Predlagatelj je Odbor za kontrolu. 
 
Prijedlog zaključka upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja.  
 
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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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11. - Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008. 

- Izvješće o poduzetim mjerama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta 
iskazanih u izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008., te o 
razlozima zbog kojih je do njih došlo 

 
Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio i ispravak priloga 2 

Izvješća o poduzetim mjerama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta iskazanih u 
izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008., te o razlozima zbog kojih je do 
njih došlo. Ispravak su gradski zastupnici primili. 

 
Izvješća je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo. Odbor je predložio 

Prijedlog zaključka.  
 
Izvješće Odbora za financije gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže izvješća. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jozo 

Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Melita Mulić, Igor Rađenović (replika), Melita 
Mulić (neslaganje s replikom), Slavko Kojić (objašnjenje u ime predlagatelja) i dr.sc. Josip 
Kregar. 

 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Gradska skupština Grada Zagreba ne prihvaća Izvješće o poduzetim mjerama za 
otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i propusta iskazanih u izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna 
Grada Zagreba za 2008., te o razlozima zbog kojih je do njih došlo jer je vidljivo da nisu 
poduzete sve potrebne mjere i aktivnosti kojima bi se otklonile nepravilnosti iskazane u Izvješću 
o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2008., zbog kojih je Državni ured za reviziju 
izrazio uvjetno mišljenje.  

 
2. Izvješće je nepotpuno i u njemu nisu navedena očitovanja na sve nalaze i preporuke 

koje je dao Državni ured za reviziju, te nisu u cijelosti i na zadovoljavajući način objašnjeni 
razlozi zbog kojih je do nepravilnosti došlo. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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12. Prijedlog zaključka o imenovanju javno prometnih površina 

 
Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Izvješće o dodjeli stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2009./2010. 

 
Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za mladež. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Srđan Subotić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2009./2010., 
što ga je utvrdilo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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14. a) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za 

rehabilitaciju SILVER 
b) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Ustanove "Dobri 

dom" Grada Zagreba 
c) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za djecu i 

odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 
 
Predlagatelji su upravna vijeća. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Centra za rehabilitaciju SILVER 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za rehabilitaciju 
SILVER, Zagreb, Štefanovec 34, što ju je donijelo Upravno vijeće Centra 29. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta 

Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba 
 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada 

Zagreba, Zagreb, Kruge 44, što ju je donijelo Upravno vijeće Ustanove 22. travnja 2010.  
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta  

Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 
 

Daje se suglasnost na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - 
Zagreb", Zagreb, Hrgovići 93b, što ju je donijelo Upravno vijeće Doma 16. travnja 2010.  
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i 

nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
 
Predlagatelj je Upravno vijeće. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, 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 (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb  

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne 

osobe Sveti Josip Zagreb, Zagreb, Dunjevac 17, što ju je donijelo Upravno vijeće Doma 20. 
travnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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16. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole dr. Vinka Žganca 
Predlagatelj je Školski odbor. 
 

b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Ivana Mažuranića 
Predlagatelj je Domski odbor. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole dr. Vinka Žganca, 

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

Osnovne škole dr. Vinka Žganca, Zagreb, Kozari Bok, IX. odvojak bb, što ga je utvrdio Školski 
odbor Škole 23. ožujka 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

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

Učeničkog doma Ivana Mažuranića, 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Ivana Mažuranića, Zagreb, Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 12, što 
ga je utvrdio Domski odbor 12. veljače 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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17. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 18. Veslačkim susretom 

osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. danima zagrebačkih 

branitelja Vukovara 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 18. Veslačkim susretom osmeraca studenata strojarstva, 

brodogradnje i zrakoplovstva, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. danima zagrebačkih branitelja Vukovara, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i informacije "Maksimir" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu i informacije "Maksimir". 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, 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. 
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Gradska zastupnica Vilina Šincek-Pećanić podnijela je Prijedlog zaključka. Prijedlog 
zaključka gradski su zastupnici primili. 

 
U raspravi sudjeluju: Vilina Šincek-Pećanić i dr.sc. Zvonko Maković. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

ravnatelja Centra za kulturu i informacije "Maksimir", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba zadužuje ustanove u kulturi kojih je osnivač Grad 
Zagreb da, poštujući članak 120. stavak 2. Statuta Grada Zagreba, podnesu izvješća o svom radu 
za 2009. godinu gradonačelniku koji će ih uputiti Gradskoj skupštini na razmatranje. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Miroslava Krleže 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Antuna Gustava Matoša 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Josipa Jurja Strossmayera 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  

Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

   
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje  
12. sjednicu u 16,50 sati. 
 
KLASA: 021-05/10-01/136 
URBROJ: 251-01-02-10-8 
Zagreb, 18. svibnja 2010. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.
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