
ZAPISNIK 
15. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

13. srpnja 2010. 



ZAPISNIK 
15. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 13. srpnja 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; Davor Bernardić; Danira Bilić; Željko 

Brebrić; Vesna Brezić; Radimir Čačić; 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; 
Vesna Majher; 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; 
Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav Saucha; dr.sc. Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina 
Šincek-Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; Dragan Vučić; Darko Vuletić i Mario Zubović. 

 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević; dr.sc. Mirela Holy i Ivan Račan.  
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik 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.; Vidoje Bulum - pročelnik Stručne službe 
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 - pomoćnica pročelnice 
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; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne 
poslove i imovinu Grada; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove; Pavle Kalinić - pročelnik u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama; Silvije Novak - 
pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Anica Tavra - zamjenica 
pročelnika Ureda gradonačelnika; Mijo Bezer, Božidar Merlin, Gordan Hanžek i Vesna Lubin - 
pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet; Zrinko Rebrina - savjetnik pročelnika u Uredu za upravljanje u 
hitnim situacijama; Renata Šimon - pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Luka 



 - 2 - 

Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; 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; prof.dr.sc. Zdravko Žvorc - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; 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; Mario Klarić - direktor Vodoprivrede Zagreb d.d.; Bruno Lacković - direktor 
Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Zagrebački holding d.o.o.: Ljudevit Gračanin - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; 
Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; 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 - v.d. voditelja 
Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zoran Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor 
Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Mirza Šabić - član Vijeća bošnjačke nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Peter Sekereš - član Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba; 
Walentyna Lončarić - Predstavnica Poljske nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir Belošević 
- predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba; Mario Iveković - voditelj Ureda 
Hrvatske udruge sindikata; Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba; 
Tomislav Stojak - tajnik Gradske organizacije HNS-a i djelatnici Stručne službe Gradske 
skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 15. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 48 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 u otpremi od 12. srpnja 2010. primili dopis Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske kojim dostavlja mišljenje ekspertnog tima Ministarstva kulture vezano uz gradnju 
stambeno-poslovne građevine u povijesno urbanoj cjelini Grada Zagreba-Projekt Cvjetni trg 
(utvrđivanje sukladnosti konzervatorskih podloga i dokumenata prostornog uređenja Grada 
Zagreba). U navedenom dopisu zatraženo je od naslova da izvijeste Državno odvjetništvo 
Republike Hrvatske o poduzetim radnjama. 

Obavještava gradske zastupnike da je po primitku navedenog dopisa uputio 
gradonačelniku Grada Zagreba dopis u kojem je zatražio da izvijesti Gradsku skupštinu o 
mjerama koje je poduzeo ili poduzima u svezi mišljenja ekspertnog tima Ministarstva kulture. 
Gradski su zastupnici primili odgovor gradonačelnika Grada Zagreba. 

U istoj otpremi gradski su zastupnici primili i dopis što ga je uputio gradonačelniku Grada 
Zagreba u kojem je zatražio da što hitnije obavijesti Gradsku skupštinu o poduzetom u vezi s 
točkom XIII. zaključka tematske sjednice o Sustavu prostornog planiranja u Gradu Zagrebu te 
odgovor gradonačelnika Grada Zagreba. 

Obavještava gradske zastupnike da je Odbor za prostorno uređenje na 16. sjednici,  
8. srpnja 2010. razmotrio dopis Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te je zaključio da će 
utvrditi sve činjenice vezane uz prethodnu suglasnost na Konačni prijedlog GUP-a koje je izdao 
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, a vezano uz utvrđivanje 
sukladnosti konzervatorskih podloga i dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba, te za 
jesensku sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba pripremiti izvješće. 
 

Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća zapisnik 13. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 15. lipnja 2010. 
 

Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća zapisnik 14. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 29. lipnja 2010. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je kao predlagatelj, sukladno članku 143. stavku 3. Poslovnika Gradske skupštine 
Grada Zagreba gradonačelnik Grada Zagreba povukao Prijedlog zaključka o prestanku važenja 
Zaključka o naknadi predsjednicima i članovima tijela upravljanja javnih ustanova kojih je 
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osnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava, 
a Klub gradskih zastupnika HSS-a Prijedlog zaključka (Izvješće o stanju okoliša u Gradu 
Zagrebu). 
 

Gospodin Miran Martinac, dr.med., predsjednik Odbora za zdravstvo obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka (Izmjene mreže javne zdravstvene službe u segmentu 
bolničke zdravstvene zaštite Grada Zagreba). 
 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 9 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti za 
Prijedlog zaključka (Izmjene mreže javne zdravstvene službe u segmentu bolničke zdravstvene 
zaštite Grada Zagreba). 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 2. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gospodin dr.sc. Mirando Mrsić, član Odbora za financije obrazlaže opravdanost hitnosti 

za Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o suglasnosti na zaduživanje pravnih osoba kojih 
je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač. 

 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 9 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti za 

Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o suglasnosti na zaduživanje pravnih osoba kojih je 
Grad Zagreb vlasnik ili osnivač. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 11. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 9 "protiv") prihvaća dnevni red s 
prihvaćenim dopunama. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 

Zagreba za 2010. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba 

za 2010. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog izmjene Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa 

za Grad Zagreb za 2010. 
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- Prijedlog izmjene Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
za 2010. 

- Prijedlog izmjene Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010. 
- Prijedlog izmjene Programa socijalnog i humanitarnog značenja za 

unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2010. 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 

društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja 

vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  

 
2. Prijedlog zaključka (Izmjene mreže javne zdravstvene službe u segmentu bolničke 

zdravstvene zaštite Grada Zagreba) 
Predlagatelj: Odbor za zdravstvo  

 
3. Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 

2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba  

 
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju mjesnih odbora 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  
 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  

 
6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih 

građevina u vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove 

"Maksimir" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  

 
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje škole Jelkovec 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe 
"Park" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
10. Prijedlog odluke izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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11. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o suglasnosti na zaduživanje pravnih 

osoba kojih je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač 
Predlagatelj: Odbor za financije 

 
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad 

Muzejom suvremene umjetnosti s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku i o 
uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada 

Zagreba za razdoblje 2010. - 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
14. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Donji grad 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Trnje 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Maksimir 
e) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak 
f) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Novi Zagreb - istok 
g) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
h) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Trešnjevka - sjever 
i) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Trešnjevka - jug 
j) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Črnomerec 
k) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Gornja Dubrava 
l) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Donja Dubrava 
m) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Stenjevec 
n) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Podsused - Vrapče 
o) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Podsljeme 
p) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Sesvete 
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r) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Brezovica 

Predlagatelji: Vijeća gradskih četvrti 
 

15. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne 
škole Miroslava Krleže 
Predlagatelj: Školski odbor 

 
16. Davanje suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Gradske koordinacije za 
ljudska prava 
Predlagatelj: Gradonačelnik grada Zagreba 

 
18. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad V. Zagrebačkim 

maketarskim kupom Crna kraljica 2010. 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 28. Zagrebačkom regatom 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 
19. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

20. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje 
činjenica u vezi s objavom u Službenom glasniku Grada Zagreba ispravaka 
dokumenata prostornog uređenja što ih je donijela Gradska skupština Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
21. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Muzeja Prigorja 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
kulturu i informacije "Maksimir" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
23. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Mladost 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Treće 

ekonomske škole 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 

škole Pavla Markovca 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 

Selska 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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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 16 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću je li gradska uprava poduzela korake kako bi se sredstva Europske unije 
iskoristila za rješavanje problema gospodarenja otpadom. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u kojem je najavio 
odgovor u pisanom obliku. 

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

Bandiću ili pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet Davoru Jelaviću u vezi novog režima prometa u Gundulićevoj ulici 
na potezu od Masarykove ulice do Ilice a vezano uz parkirna mjesta za osobe s invaliditetom. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću koliko se ove godine djece nije upisalo u dječje vrtiće, odnosno koliko ih se 
upisalo, te na koji način se planira povećati smještajni kapacitet vrtića i da li će se povećati cijena 
vrtića. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se na neuređenim dječjim 
igralištima barem postave antitramumatske podloge. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i prijedlog i najavio 
odgovor u pisanom obliku odnosno informaciju Gradskoj skupštini o planu gradnje vrtića i škola 
u naredne tri godine. 
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Gradski zastupnik Tomislav Saucha postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću o nabavi novih 60 niskopodnih tramvaja. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Vilina Šincek-Pećanić postavlja pitanje u vezi programa koje Grad 

Zagreb organizira za vrijeme školskih praznika za djecu s teškoćama u razvoju te o mogućnosti 
prilagodbe objekta u Savudriji za boravak djece s teškoćama u razvoju. 

Usmeni odgovor pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 
mr.sc. Višnje Fortuna. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 

mr.sc. Višnje Fortuna. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s uređenjem centra Bukovca i nove regulacije prometa oko škole i dječjeg vrtića. 
Gradski zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 

Predlaže da se povećaju aktivnosti na uklanjanju ambrozije. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i prijedlog i najavio 

odgovor na pitanje i u pisanom obliku. 
 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje koliko se učenika upisalo u prvi razred 

Osnovne škole Ivana Gundulića, odnosno da li je li struka dobro procijenila da će biti upisan mali 
broj učenika te kako će se riješiti problem prostora XVIII. gimnazije i Osnovne škole Ivana 
Gorana Kovačića. 

Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivice Lovrića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivice Lovrića. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o zaduženosti Zagrebačkog holdinga te koliko će dugo građani Grada 
Zagreba otplaćivati dugove Zagrebačkog holdinga. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
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Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliki je iznos ostvarenih ušteda u Zagrebačkom holdingu te da li 
smatra da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za novo zaduživanje. 

Predlaže da se na jednoj od narednih sjednica Gradske skupštine kao točka dnevnog reda 
uvrsti izvješće o aktualnom poslovanju Holdinga i o postignutim uštedama. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o uštedama napravljenima u Podružnici Zagrebački električni tramvaj. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se preispita treba li na 

rekonstruiranoj ulici Oboj opet postaviti uspornike prometa na pet mjesta. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na pitanje. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na prijedlog i najavio rješenje. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li će do kraja ove godine uputiti prijedlog za smanjenjem nekih od prava koje građani 
danas imaju. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da izvijesti Gradsku 
skupštinu da li, osim športskih objekata, postoje i drugi poslovni odnosi između Grada Zagreba i 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji su dogovarani u usmenom obliku a nisu potkrijepljeni nikakvim 
ugovornim dokumentima gdje bi se jasno vidjela prava i obveze jedne i druge strane. Gradska 
zastupnica je zatražila odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u kojoj fazi se nalazi priprema za sklapanje nagodbe između Grada Zagreba i Bačurin 
Zagreb oko zemljišta za izgradnju dvorane osnovne škole u Odri. 

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

 
Gradska zastupnica Vesna Brezić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi sa sanacijom stepenica na Mostu "Mladosti" koje vode na istočnu stranu 
tramvajske stanice. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici Lovriću da se 
prostor bivšeg kina "Kalnik" preuredi u kulturni dom Gradske četvrti Črnomerec. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i prijedlog. Najavio je 
da će se stepenice na Mostu "Mladosti" popraviti te je pozvao da se nadležni gradski uredi i 
gradska zastupnica dogovore o dodjeli prostora bivšeg kina "Kalnik". 

 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko je obaveza podmireno prema malim ili srednjim tvrtkama iz 
sredstava dobivenih posljednjim zaduživanjem. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se pokuša pronaći način na koji 
bi se legalizirali objekti koje ljudi koriste kao vikendice, ali i u kojima već puno ljudi živi. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na pitanje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi načina odvoza glomaznog otpada u gradskim četvrtima Novi Zagreb - istok, Novi 
Zagreb- zapad i Brezovica. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da ode u Lučko pogledati 
završene radove na 2 kilometra kanalizacije. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Jozo Radoš postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću što su nadležni gradski ured i Podružnica upravljanje športskim objektima Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. učinili zadnjih nekoliko mjeseci da se sklope ugovori o korištenju športskih 
objekata. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, koji je najavio odgovore 

u pisanom obliku od strane Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice za upravljanje športskim 
objektima i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport i pročelnika Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport Ivice Lovrića. 
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1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2010. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2010. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog izmjene Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za 

Grad Zagreb za 2010. 
- Prijedlog izmjene Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 
2010. 

- Prijedlog izmjene Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010. 
- Prijedlog izmjene Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 

kvalitete života osoba s invaliditetom u 2010. 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 

društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 

prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je donio Zaključak o amandmanu na 
Prijedlog odluke o izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2010. koji postaje sastavni dio 
Prijedloga odluke, Zaključak o izmjenama Prijedloga izmjena i dopuna Programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. te Zaključak o 
izmjeni i dopuni Prijedloga izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja 
vodama, prometa i komunalnoga gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. koje postaju sastavnim 
dijelom prijedloga izmjena i dopuna programa. 

 
Amandmane na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 

2010. su podnijeli u roku: 
- gradski zastupnik dr.sc. Zvonkom Maković (3 amandmana); 
- gradski zastupnik Jasen Mesić (1 amandman); 
- Klub gradskih zastupnika SDP-a (3 amandmana); 
- Klub gradskih zastupnika HNS-a (1 amandman). 
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Klub gradskih zastupnika SDP-a podnio je Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga 
izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 
Zagrebu u 2010. 

 
Amandmane na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 

2010. i Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih 
ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. te očitovanje gradonačelnika 
Grada Zagreba na amandmane i na Prijedlog za izmjenu i dopunu gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedloge su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo koji je podnio 

Prijedlog zaključka i kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za 
komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, 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 kontrolu, Odbor za nacionalne manjine i 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge, izmjene i dopune 

prijedloga što ih je donio gradonačelnik, amandmane te Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga 
izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 
Zagrebu u 2010. s osnove njihove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih zastupnika HNS-a i Klub 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće – HSLS-a podnijeli su Prijedlog zaključka. 
Gradski su zastupnici primili Prijedlog zaključka. 
 

Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlože Prijedlog odluke 
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 

 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 

obrazlaže Prijedlog izmjene Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za 
Grad Zagreb za 2010. i Prijedlog izmjene Programa socijalnog i humanitarnog značenja za 
branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 
2010. 
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Gospođa mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom obrazlaže Prijedlog izmjene Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010. 
i Prijedlog izmjene Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete 
života osoba s invaliditetom u 2010. 

 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. i Prijedlog izmjena i 
dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 

 
Gospodin Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i šport 

obrazlaže Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi 
o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u 
osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2010., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u 
srednjem školstvu Grada Zagreba za 2010. i Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Zagreba za 2010. 
 

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

 
Gospođa Morana Paliković Gruden, predsjednica Odbora za nacionalne manjine 

obrazlaže Izvješće Odbora za nacionalne manjine. 
 
Gospodin dr.sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće 

Odbora za kulturu. 
 

U raspravi sudjeluju: dr.sc. Velimir Srića (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Velimira Sriće - HSLS-a), Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a te 
Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. Dragan 
Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Stjepan Horvat (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HSS-a), Boris Šprem, Tomislav Babić, Danira Bilić, Nura Ismailovski, mr.pharm., 
Srđan Subotić, dr.sc. Josip Kregar, Igor Rađenović, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Melita 
Mulić, Stanko Gačić, Jurica Meić (replika), Morana Paliković Gruden (replika), Stanko Gačić 
(neslaganje s replikom), Margareta Mađerić, Morana Paliković Gruden, Jurica Meić, Margareta 
Mađerić (replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u 
ime predlagatelja) i Tomislav Saucha. 
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Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja daje 
završnu riječ. 

 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 
Gradski su zastupnici na klupe primili dopis Kluba gradskih zastupnika SDP-a o 

povlačenju Amandmana I. na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Zagreba za 2010. što ga je Klub podnio 9. srpnja 2010., te dopis Kluba gradskih zastupnika HNS-
a o povlačenju amandmana na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada 
Zagreba za 2010. što ga je Klub podnio 9. srpnja 2010. 

 
Klub gradskih zastupnika SDP-a i Klub gradskih zastupnika HNS-a podnijeli su 

zajednički amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 
2010. izvan roka predviđenog Poslovnikom. Amandman je podijeljen gradskim zastupnicima. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a i 

Klub gradskih zastupnika HNS-a mogu podnijeti amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 

 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja očituje 

se o podnesenom amandmanu Kluba gradskih zastupnika SDP-a i Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 

 
Gospodin Davor Bernardić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže 

amandman Kluba gradskih zastupnika SDP-a i Kluba gradskih zastupnika HNS-a na Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 5 "protiv" i 2 "suzdržana") prihvaća 

amandman Kluba gradskih zastupnika SDP-a i Kluba gradskih zastupnika HNS-a na Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 

 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja 

povlači Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010., Prijedlog 
izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske 
dobi Grada Zagreba za 2010., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 
Grada Zagreba za 2010., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada 
Zagreba za 2010., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010., 
Prijedlog izmjene Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad Zagreb 
za 2010., Prijedlog izmjene Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 
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Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010., 
Prijedlog izmjene Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010., Prijedlog izmjene 
Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s 
invaliditetom u 2010., Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. i Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u 
djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije donosi  
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a, Kluba gradskih zastupnika HNS-a i Kluba gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Velimira Sriće – HSLS-a donosi  
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Prijedlog zaključka (Izmjene mreže javne zdravstvene službe u segmentu bolničke 

zdravstvene zaštite Grada Zagreba) 
 

Predlagatelj je Odbor za zdravstvo. 
 

Gospodin Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 
Izvješće o stanju Mreže javne zdravstvene službe u segmentu bolničke zdravstvene zaštite u 
Gradu Zagrebu. 

 
Gospodin Miran Martinac, dr.med., predsjednik Odbora za zdravstvo obrazlaže Prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. 

Mirando Mrsić (ispravak netočnog navoda), Danira Bilić (neslaganje s ispravkom netočnog 
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navoda), Miran Martinac, dr. med. (ispravak netočnog navoda), Morana Paliković Gruden (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Danira Bilić (replika). 

 
Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika i odmah izražava 

repliku. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom). 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
Gospođa Danira Bilić, članica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Mirando Mrsić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 

Danira Bilić (replika), dr.sc. Mirando Mrsić (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić 
(replika), dr.sc. Mirando Mrsić (neslaganje s replikom), dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. (u ime 
Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), dr.sc. Zvonko Maković 
(u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a), Danira Bilić 
(replika), dr.sc. Zvonko Maković (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika), dr.sc. 
Dragan Korolija-Marinić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Danira Bilić, dr.sc. Mirando Mrsić 
(ispravak netočnog navoda), Tomislav Saucha, Danira Bilić (replika), Tomislav Saucha 
(neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika) i Tomislav Saucha (neslaganje s replikom). 

 
Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gospodin Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje uzima 

riječ. 
 
Gospodin Miran Martinac, dr.med., predsjednik Odbora za zdravstvo u ime predlagatelja 

daje završnu riječ te predlaže da se Prijedlog zaključka dopuni novom točkom 5. koja glasi: 
"Gradska skupština Grada Zagreba poziva ministra zdravstva i socijalne skrbi da povuče Izmjene 
Mreže javne zdravstvene službe u dijelu koji se odnosi na bolnički sustav u Gradu Zagrebu te ga 
poziva na razgovor radi postizanja dogovora koji će biti prihvatljiv za sve građane Grada 
Zagreba." 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK, 

 
u predloženom tekstu, s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
Gospođa Danira Bilić, članica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
 
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju mjesnih odbora 

 
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. 
 
Gospodin Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Siniša Markulin (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), dr.sc. 

Zvonko Maković (replika), Siniša Markulin (neslaganje s replikom) i mr.sc. Marin Knezović. 
 
Gospodin Stjepan Horvat traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Melita Mulić i Siniša Markulin (replika). 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o osnivanju mjesnih odbora, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 

3. Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2010. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba koji je dostavio zaključke o preraspodjeli 
sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2010. od 19. veljače 2010. i 26. svibnja 2010. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za financije, 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 većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlogu 

Odbora za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Proračunu Grada Zagreba 
za 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za mladež. 
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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 sudjeluju: Tomislav Saucha (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Danira 

Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Tomislav Saucha (replika), Morana Paliković 
Gruden i Iva Prpić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina 

u vlasništvu Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, 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 (26 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina 
u vlasništvu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove 

"Maksimir" 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, 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 sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-

a), dr.sc. Zvonko Maković, mr.sc. Tatjana Holjevac, Silvije Novak (objašnjenje u ime 
predlagatelja) i Morana Paliković Gruden (replika). 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

odgodi odlučivanje o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 
ustanove "Maksimir" za sljedeću sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba uz obvezu 
predlagatelja da pripremi očitovanje o primjedbama iznesenima na 15. sjednici Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") odgodila odlučivanje o Prijedlogu odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Maksimir" za sljedeću sjednicu 
Gradske skupštine Grada Zagreba uz obvezu predlagatelja da pripremi očitovanje o primjedbama 
iznesenima na 15. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 
 
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje škole Jelkovec 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

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

usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje škole Jelkovec, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe 

"Park" 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
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 (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe "Park", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 

Zagreba 
 

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

usklađenosti s propisima. 
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Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o suglasnosti na zaduživanje pravnih 

osoba kojih je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač 
 
Predlagatelj je Odbor za financije. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Gradonačelnik 

nije dao mišljenje o Prijedlogu. 
 
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 (27 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o prestanku važenja Odluke o suglasnosti na zaduživanje 
pravnih osoba kojih je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 
izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga tako da se točka 12. Prijedlog zaključka o 
prihvaćanju Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Muzejom suvremene umjetnosti s 
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Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku i o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača 
razmatra kao zadnja točka dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno je prihvatila prijedlog da se izmijeni redoslijed 

razmatranja pojedinih prijedloga tako da se točka 12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora 
o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Muzejom suvremene umjetnosti s Grada Zagreba na 
Republiku Hrvatsku i o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača razmatra kao zadnja 
točka dnevnog reda. 
 
 
13. Prijedlog programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada 

Zagreba za razdoblje 2010. - 2012. 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno tijelo i kao nadležno 

radno tijelo Odbor za gospodarski razvoj. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Vilina Šincek-Pećanić, Marijan Maras (objašnjenje u ime 

predlagatelja) i Vilina Šincek-Pećanić (replika). 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
PROGRAM 

energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije grada Zagreba 
za razdoblje 2010.-2012., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
14. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 

četvrti Donji grad 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Donji grad 
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b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Gornji grad - Medveščak 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak 
 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Trnje 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Trnje 
 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Maksimir 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Maksimir 
 
e) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Peščenica - Žitnjak 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak 
 
f) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Novi Zagreb - istok 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok 
 
g) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Novi Zagreb - zapad 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
 
h) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Trešnjevka - sjever 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - sjever 
 
i) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Trešnjevka - jug 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug 
 
j) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Črnomerec 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Črnomerec 
 
k) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Gornja Dubrava 
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Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava 
 
l) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Donja Dubrava 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Donja Dubrava 
 
m) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Stenjevec 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Stenjevec 
 
n) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Podsused - Vrapče 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Podsused - Vrapče 
 
o) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Podsljeme 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Podsljeme 
 
p) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Sesvete 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Sesvete 
 
r) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 
četvrti Brezovica 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Brezovica 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima zaključaka o 

imenovanju članova zapovjedništava civilne zaštite gradske četvrti Donji grad, Gornji grad - 
Medveščak, Trnje, Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad, 
Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug, Črnomerec, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Stenjevec, 
Podsused - Vrapče, Podsljeme, Sesvete i Brezovica. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
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ada) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Donji grad, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Trnje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Maksimir, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adf) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Novi Zagreb - istok, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adg) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adh) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adi) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adj) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Črnomerec, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adk) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Gornja Dubrava, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adl) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Donja Dubrava, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adm) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Stenjevec, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



 - 30 - 

 
adn) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Podsused - Vrapče, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ado) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Podsljeme, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adp) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Sesvete, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adr) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Brezovica, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole 

Miroslava Krleže 
 
Predlagatelj je Školski odbor Osnovne škole Miroslava Krleže. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, 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"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta 

Osnovne škole Miroslava Krleže 
 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole 

Miroslava Krleže, Zagreb, Kaptol 16, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 8. lipnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Davanje suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu 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 (29 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 

 
Daje se suglasnost na Statut Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Zagreb, 

Heinzelova 88, što ga je donijelo Upravno vijeće Zavoda 21. lipnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Gradske koordinacije za 

ljudska prava 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Gradske koordinacije za ljudska prava, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad V. Zagrebačkim 

maketarskim kupom Crna kraljica 2010. 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 28. Zagrebačkom regatom 

 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 

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

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad V. Zagrebačkim maketarskim kupom 
Crna kraljica 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 28. Zagrebačkom regatom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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19. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje 

činjenica u vezi s objavom u Službenom glasniku Grada Zagreba ispravaka 
dokumenata prostornog uređenja što ih je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi s objavom u 
Službenom glasniku Grada Zagreba ispravaka dokumenata prostornog uređenja što ih je 

donijela Gradska skupština Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Muzeja Prigorja 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće Muzeja Prigorja. 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 



 - 34 - 

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 i Prijedlog rješenja Odbora za izbor i imenovanja gradski su 

zastupnici primili. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Muzeja Prigorja, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 

kulturu i informacije "Maksimir" 
 
Predlagatelj zaključka je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Centra za kulturu i informacije "Maksimir", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Mladost 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Treće 

ekonomske škole 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 

škole Pavla Markovca 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Selska 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mladost, Treće 
ekonomske škole i Glazbene škole Pavla Markovca te imenovanju članova Domskog odbora 
Učeničkog doma Selska. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  

Osnovne škole Mladost, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  
Treće ekonomske škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc)  
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  
Glazbene škole Pavla Markovca, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add)  
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Domskog odbora 
Učeničkog doma Selska, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad 

Muzejom suvremene umjetnosti s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku i o 
uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo, koji je podnio Prijedlog 

zaključka i kao nadležno radno tijelo Odbor za financije. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin dr.sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće 

Odbora za kulturu. 
 
U raspravi sudjeluju: Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja), Morana 

Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. Josip Kregar i mr.sc. Marin 
Knezović. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za kulturu donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje  

15. sjednicu u 19,50 sati. 
 
KLASA: 021-05/10-01/184 
URBROJ: 251-01-02-10-11 
Zagreb, 13. srpnja 2010. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.
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