
ZAPISNIK 
17. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

23. rujna 2010. 



ZAPISNIK 
17. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 23. rujna 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; 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; 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; Stipe 
Pavlović; Mirjana Pavoković; 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; Darinko Kosor; Dinka Pavelić, dipl.ing. 

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; 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; 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; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove; Pavle Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Silvije Novak - 
pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Davorka Pejnović - zamjenica 
pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Anica Tavra - zamjenica 
pročelnika Ureda gradonačelnika; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Ines Bravić - 
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zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Lidija 
Hrastić Novak - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; Sandra Tucak 
Zorić - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Mijo 
Bezer, Gordan Hanžek i Vesna Lubin - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Karlo Čulo - pomoćnik 
pročelnika Gradskog kontrolnog ureda; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji 
Grad; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Željko 
Sladović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja 
Dubrava; prof.dr.sc. Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Mario 
Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske 
četvrti Podsused - Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; 
Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Marijan Ožanić - direktor Razvojne agencije Zagreb T.P.Z. - 
d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare 
Zagreb d.o.o.; Zagrebački holding d.o.o.: Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; 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; 
Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoprivreda i odvodnja; Tada Cigić - 
voditeljica Podružnice Robni terminali Zagreb; Zdravko Juć - voditelj Podružnice Stanogradnja; 
Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Mate Kraljević - voditelj 
Podružnice Zagrebparking; Srećko Vučković - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Ivan 
MIličević  - zamjenjuje v.d. voditelja Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zoran Milanović 
- voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Milan Trbojević - 
direktor Zagreb Centruma d.d.; Giovanni Mucciacciaro - Predstavnik talijanske nacionalne 
manjine Grada Zagreba;  Damir Belošević - predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada 
Zagreba; Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba; Darko Rubčić - 
Ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 17. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 36 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) od 

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

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") prihvaća zapisnik 15. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 13. srpnja 2010. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća zapisnik 16., izvanredne sjednice 
Gradske skupštine Grada Zagreba održane 20. srpnja 2010. 
 

Predsjednik Odbora Gradske skupštine za javna priznanja gospodin Boris Šprem 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. 
Prvenstvom Zagrebačkih osnovnih škola "Memorijal Marko Horvat" i Prijedlog zaključka o 
prihvaćanju pokroviteljstva nad 3. europskim prvenstvom Roma u malom nogometu. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. Prvenstvom Zagrebačkih osnovnih škola 
"Memorijal Marko Horvat". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane podtočka c) točke 19. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 3. europskim prvenstvom Roma u malom nogometu. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane podtočka d) točke 19. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gospodin Silvije Novak, pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i 
prirode u ime predlagatelja povlači Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
osnivanju Javne ustanove Maksimir. 
 

Gradska skupština većinom glasova (36 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 
dopunama. 
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DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjenici gradske zastupnice i Prijedlog zaključka o mirovanju mandata 
gradskoj zastupnici i verifikaciji mandata zamjenici gradske zastupnice 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 

 
2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2010., sa 

Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima i 
izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2010. i Izvještaj o korištenju proračunske 
zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 
i izvještaji o izvršenju programa za razdoblje siječanj - lipanj 2010.: 
- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 
Zagreba za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada 
Zagreba za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog 
standarda Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja 
poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 
2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010., 
za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. 
godinu, za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvješće o izvršenju Športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
programa javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo 
polugodište 2010. godine 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Zagreba za 2010., razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od 
interesa za Grad Zagreb u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje 
iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide 
rata za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 
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- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2010., za razdoblje 
siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010., za razdoblje 
siječanj - lipanj 2010. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

3. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2009. s 
Izvještajem revizora i financijskim izvještajima za 2009. 
Izvješće je podnijela Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 

 
4. a) Poslovno izvješće Uprave Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. za razdoblje od 

1.1.2009. do 31.12.2009. s Osvrtom na poslovanje trgovačkog društva Razvojna 
agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za 2009. te revizorskim Izvješćem o obavljenoj 
reviziji financijskih izvještaja za 2009. 

b) Poslovno izvješće Uprave Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. za razdoblje od 
1.1.2010. do 30.06.2010. s temeljnim financijskim izvješćima za to razdoblje 

Izvješće je podnijela Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 
 

5. Prijedlog zahtjeva za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 37. stavka 2. 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Ustavom Republike Hrvatske 
Predlagatelj: Odbor za zdravstvo 

 
6. Prijedlog zaključka (inicijativa za statusne promjene bolnica kojih je osnivač Grad 

Zagreb) 
Predlagatelj: Odbor za zdravstvo 

 
7. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

8. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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9. Prijedlog odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika koje bira ili imenuje 
Gradska skupština Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o radnom vremenu za pojedine obrte 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 
učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
12. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Društvo Feal Hrvatska d.o.o.) 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

13. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (Društvo Vile Botinec d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
14. Prijedlog zaključka o utvrđivanju tržišne cijene stanova u vlasništvu Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

15. Prijedlog zaključka o utvrđivanju tržišne cijene poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovoru o osnivanju Zagrebačkog 

centra za nezavisnu kulturu i mlade 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
17. Prijedlog zaključka (o podnošenju izvješća o radu i stanju Pučkog otvorenog učilišta 

Zagreb) 
Predlagateljica: gradska zastupnica Morana Paliković Gruden 

 
18. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 60. obljetnicom 

postojanja ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo, najboljeg 
autora/izložba u 2010. i najboljeg mladog umjetnika 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 38. Međunarodnim 
plivačkim mitingom "Mladost 2010." 

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. Prvenstvom 
Zagrebačkih osnovnih škola "Memorijal Marko Horvat" 
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d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 3. europskim prvenstvom 
Roma u malom nogometu 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 

19. Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 

 
20. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za mjesnu 
samoupravu 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za socijalnu skrb 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za nacionalne 

manjine 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za međugradsku i 

međunarodnu suradnju 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Povjerenstva Grada Zagreba za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
21. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda" 

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Šumska jagoda" 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Malešnica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Malešnica" 

 
22. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
23. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o razrješenju 

odnosno imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Silver 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
24. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

"Markuševec" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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25. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Gundulića 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. 

gimnazije 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XV. 

gimnazije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
26. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog 

kazališta "Žar ptica" 
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 16 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću da li će gradska uprava sankcionirati politički angažman Nogometnog kluba 
Dinamo obzirom na zabranu političkog opredjeljivanja Kluba koja je predviđena odredbama 
Statuta Nogometnog kluba Dinamo. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 

 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o izboru direktora podružnica Zagrebačkog holdinga 
d.o.o. 
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Predlaže pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici Lovriću da se od 
sljedeće godine uvede jedinstvena baza podataka za prijavu i čekanje mjesta u gradskim vrtićima. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na pitanje. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivice Lovrića 

na prijedlog. 
 

Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću o njegovom stavu o mijenjanju naziva ulicama te o radnjama što će ih poduzeti u vezi 
promjene imena Avenije Gojka Šuška u Aveniju izviđača. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s visinom troškova gradnje zgrade mjesne samouprave u Sigetu. Gradski 
zastupnik je zatražio da mu se dostave ukupni troškovi gradnje u tekstualnom i tabelarnom 
obliku. 

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

Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr.pharm. postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću u vezi dodjele prostora za rad Vijeću Srpske nacionalne manjine Grada 
Zagreba. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi spore realizacije projekta USA škole u Brezovici. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da ukine ili smanji komunalnu 
naknadu u Gradskoj četvrti Brezovica ili da se započne s nekim radovima s obzirom da je u 
Gradskoj četvrti z zadnje dvije godine povećana komunalna naknada 400 %, a ništa se ne radi. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi sa sumnjom u prenamjenu zemljišta na lokaciji istočno od naselja Delec prema 
Sesvetama, budući da je na tom zemljištu prije dvije, tri godine posječena šuma. Gradski 
zastupnik je zatražio odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se aktivnije krene u dogovor za 
otkup nekretnina za izgradnju produžetka Branimirove ulice. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i prijedlog i najavio 
odgovor na pitanje u pisanom obliku. 
 

Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kada će biti imenovani direktori podružnica Zagrebačkog holdinga 
d.o.o. 

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. 

 
Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o cijenama koje je Zagrebački holding ponudio na natječajima za male 
komunalne akcije. 

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 poduzetom u vezi 15 mjera za restrukturiranje Zagrebačkog holdinga 
što ih je prihvatila njegova Skupština i Nadzorni odbor. 

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. 

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto se nije ništa poduzelo odnosno što će se poduzeti da reciklažna 
dvorišta u Gradu Zagrebu opet primaju opasni otpad. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da izvijesti Gradsku skupštinu 
koliko je ukupno dugovanje Grada Zagreba prema Zagrebačkom holdingu sukladno preuzetim 
obvezama i usmeno i u pisanom obliku. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
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Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću kada i što će učiniti po pitanju loše uređenosti vertikalne i horizontalne signalizacije u 
blizini Doma zdravlja Zagreb - Zapad na lokaciju u Albaharijevoj ulici. 

Daje prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću u vezi s oštećenjima na 
reljefnim stazama. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
 

Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s nerazumnim rokovima rezervacija privatnih zemljišta u prostornim planovima 
za izgradnju komunalne i društvene infrastrukture. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da posjeti južni dio Zagreba i vidi 
kako su loše izvedeni radovi na asfaltiranju i uređenju cesta. 

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

Gradska zastupnica Morana Paliković Gruden postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću u vezi sa statusom manifestacija na otvorenom ili pod šatorima koje 
organizira Grad i kontrolom propisa glede buke i prodaje pića, osobito vikendom. Gradska 
zastupnica zatražila je odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Jozo Radoš postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li postoji sustavno rješavanje prometnih problema u ulicama koje su svojim 
gabaritima znatno ispod propisanih uvjeta. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Jurica Meić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s zamjenom zemljišta i gradnjom trgovačkog centra na Laništu iako po 
odobrenom projektu treba biti trgovački centar sa knjižnicom i pripadajućim sadržajima te kada 
će se na Laništu između hotela "I" i "Arene" izgraditi knjižnica. Gradski zastupnik zatražio je 
odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se pri izradi proračuna Grada 
Zagreba za iduću godinu osiguraju veća sredstva za organiziranje velikih manifestacija odnosno 
koncerata na otvorenom radi razvijanja turističke ponude te da se sredstva dodjeljuju putem 
javnog natječaja. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i prijedlog i najavio 
odgovor na pitanje u pisanom obliku. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
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1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjenici gradske zastupnice i Prijedlog zaključka o mirovanju mandata 
gradskoj zastupnici i verifikaciji mandata zamjenici gradske zastupnice 

 
Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 

 
Gospođa Vilina Šincek - Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlože 

Izvješće i Prijedlog zaključka. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o mirovanju mandata gradskoj zastupnici i 
verifikaciji mandata zamjenici gradske zastupnice, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska zastupnica Mirjana Pavoković polaže prisegu. 
 
 
2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2010., sa 

Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 30. lipnja 2010. i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

i izvještaji o izvršenju programa za razdoblje siječanj - lipanj 2010.: 
- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 
Zagreba za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada 
Zagreba za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog 
standarda Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja 
poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 
2010. 
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- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010., 
za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. 
godinu, za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvješće o izvršenju Športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
programa javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo 
polugodište 2010. godine 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Zagreba za 2010., razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od 
interesa za Grad Zagreb u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje 
iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide 
rata za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2010., za razdoblje 
siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 

- Izvještaj o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010., za razdoblje 
siječanj - lipanj 2010. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2010. i izvještaje o izvršenju 

programa za razdoblje siječanj - lipanj 2010. razmotrio je Odbor za financije, kao matično radno 
tijelo 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 nacionalne manjine, Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova, Odbor za kontrolu i Savjet mladih Grada Zagreba. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog polugodišnjeg izvještaja 
o izvršenju Proračuna za 2010. i izvještaje o izvršenju programa za razdoblje siječanj - lipanj 
2010. s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog. 

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

Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a), Igor Rađenović (replika), Jasen Mesić (neslaganje s replikom), dr.sc. Velimir 
Srića (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a), Danira Bilić 
(replika), dr.sc. Velimir Srića (neslaganje s replikom), Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u 
ime predlagatelja), Morana Paliković Gruden (replika), Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u 
ime predlagatelja), Igor Rađenović, dr.sc. Josip Kregar, Margareta Mađerić, Stanko Gačić i 
Morana Paliković Gruden. 
 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 6 "protiv") donosi 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Polugodišnji izvještaj se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 6 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 
tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Zagreba za 2010. prihvaća: 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010., 
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- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo polugodište 2010.  

- Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2010., razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za 
Grad Zagreb u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010., 

- Izvještaj o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. i 

- Izvještaj o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010., za razdoblje siječanj - lipanj 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2009. s 

Izvještajem revizora i financijskim izvještajima za 2009. 
 

Poslovno izvješće je podnijela Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
 

Poslovno izvješće je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 
nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za obrazovanje i šport, 
Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
obrazlaže Poslovno izvješće. 
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U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. 

Velimir Srića (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a), Jasen 
Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jurica Meić (replika), Jasen Mesić (neslaganje 
s replikom), Ivo Čović (objašnjenje u ime predlagatelja), Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika SDP-a), Igor Rađenović, Danira Bilić, Margareta Mađerić, Alen Ostojić, Tomislav 
Saucha, Nenad Matić, dr.sc. Zvonko Maković i Jurica Meić. 
 

Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. u 
ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva 
Zagrebački holding d.o.o. za 2009. s Izvještajem revizora i financijskim izvještajima za 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. a) Poslovno izvješće Uprave Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. za razdoblje od 

1.1.2009. do 31.12.2009. s Osvrtom na poslovanje trgovačkog društva Razvojna agencija 
Zagreb - TPZ d.o.o. za 2009. te revizorskim Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja za 2009. 
b) Poslovno izvješće Uprave Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. za razdoblje od 

1.1.2010. do 30.06.2010. s temeljnim financijskim izvješćima za to razdoblje 
 

Poslovna izvješća je podnijela Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - 
TPZ d.o.o. 
 

Poslovna izvješća je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna 
radna tijela Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za kontrolu. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Marijan Ožanić, predsjednik Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija 

Zagreb - TPZ d.o.o. obrazlaže poslovna izvješća. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva 
Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 1.1. 2009. do 31.12.2009. s Osvrtom na 
poslovanje trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za 2009. te revizorskim 
Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva 
Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 1.1.2010. do 30.6.2010. s temeljnim 
financijskim izvješćima za to razdoblje. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Prijedlog zahtjeva za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 37. stavka 2. 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Ustavom Republike Hrvatske 
 

Predlagatelj je Odbor za zdravstvo. 
 
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. 
 
Gospodin Miran Martinac, dr.med., predsjednik Odbora za zdravstvo obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Iva Prpić 

(replika), Miran Martinac, dr.med. (replika), Goran Kutlić (replika), Jasen Mesić (neslaganje s 
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replikama), dr.sc. Dragan Korolija-Marinić, Margareta Mađerić (replika), dr.sc. Dragan Korolija-
Marinić (neslaganje s replikom), Boris Šprem i Jasen Mesić (replika). 
 

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

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba podnosi zahtjev za pokretanje postupka ocjene 
suglasnosti članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) s 
Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10 - pročišćeni tekst). 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog zaključka (inicijativa za statusne promjene bolnica kojih je osnivač Grad 

Zagreb 
 

Predlagatelj je Odbor za zdravstvo. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Gradonačelnik 

nije dao mišljenje o Prijedlogu. 
 
Gradonačelnik je dostavio izvješće o poduzetim pravnim radnjama i aktivnostima 

sukladno Zaključku Gradske skupštine od 13. srpnja 2010. Izvješće gradonačelnika gradski su 
zastupnici primili. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Miran Martinac, dr.med., predsjednik Odbora za zdravstvo obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. 

Dragan Korolija-Marinić (replika), dr.sc. Mirando Mrsić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-
a), Jasen Mesić (replika), dr.sc. Mirando Mrsić (neslaganje s replikom), Morana Paliković 
Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Stanko Gačić (replika), Morana Paliković 
Gruden (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika), Morana Paliković Gruden 
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(neslaganje s replikom), Lidija Hrastić Novak (davanje objašnjenja u ime gradonačelnika), Vilina 
Šincek-Pećanić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSU-a) i dr.sc. Dragan Korolija-Marinić. 

 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 2 "protiv") donosi 

 
ZAKLJUČAK, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 
Amandmane su gradski zastupnici primili. Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je dao mišljenje: 
Da Prijedlog odluke nije podnesen u skladu s člankom 90. stavkom 1. Poslovnika Gradske 

skupštine Grada Zagreba kojim je u točki 2. propisano da prijedlog odluke sadrži ocjenu stanja, 
osnovna pitanja koja se trebaju urediti odlukom i svrhu koja se želi postići uređivanjem odnosa 
na predloženi način. Od navedena tri elementa obrazloženje Prijedloga odluke sadrži samo 
pitanja koja se trebaju urediti odlukom, tako da nema formalnopravnih pretpostavki da Gradska 
skupština odlučuje o donošenju predložene odluke. 

Osim toga pri izradi Prijedloga odluke nisu uzeti u obzir zaključci, prijedlozi i mišljenje 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja od 28. prosinca 2005. izneseni u Izvješću o uvjetima i načinu 
pružanja usluga taksi prijevoza u Republici Hrvatskoj, kojima je cilj povećanje kvalitete usluge 
autotaksi prijevoza i dobrobiti potrošača. 

Odbor smatra da je Prijedlog odluke potrebno doraditi i predlaže Gradskoj skupštini da 
odgodi odlučivanje o predloženoj odluci. 

Odbor je predložio zaključak. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: Boris Šprem (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Margareta 
Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HNS-a), Stanko Gačić (replika), Tomislav Saucha, Vesna Brezić, Dan 
Špicer, Jasen Mesić (replika), Ivana Mlinar Horvat, Davor Bernardić, Jurica Meić i mr.sc. Tatjana 
Holjevac. 

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

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise donosi  
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog 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 jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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9. Prijedlog odluke o plaćama i drugim pravima dužnosnika koje bira ili imenuje Gradska 
skupština Grada Zagreba  

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Gradonačelnik 

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

ODLUKU 
o plaćama i drugim pravima dužnosnika koje bira ili imenuje Gradska skupština Grada 

Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o radnom vremenu za pojedine obrte 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, 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. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o prestanku važenja Odluke o radnom vremenu za pojedine obrte, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 

učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva 
 
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. 
 
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 i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju 
za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Društvo Feal Hrvatska d.o.o.) 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njihove 

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

 
ZAKLJUČAK 

o prodaji zemljišta, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (Društvo Vile Botinec d.o.o.) 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njihove 

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

 
ZAKLJUČAK 

o kupnji nekretnina, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 



 - 25 - 

 
14. Prijedlog zaključka o utvrđivanju tržišne cijene stanova u vlasništvu Grada Zagreba 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Srđan Subotić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju tržišne cijene stanova u vlasništvu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog zaključka o utvrđivanju tržišne cijene poslovnih prostora u vlasništvu Grada 

Zagreba 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je dostavio i materijal Procjena tržišne 

vrijednosti imovine u vlasništvu Grada kao prilog za raspravu. Također je podnio i Prijedlog za 
izmjenu Prijedloga koji ste primili. Prijedlog za izmjenu postaje sastavni dio Prijedloga. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Prijedlog za izmjenu 

Prijedloga s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
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ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju tržišne cijene poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu s izmjenama predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovoru o osnivanju Zagrebačkog centra za 

nezavisnu kulturu i mlade 
 

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

Savjet mladih Grada Zagreba. 
 
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 (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Dodatka Ugovoru o osnivanju 

Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog zaključka (o podnošenju izvješća o radu i stanju Pučkog otvorenog učilišta 

Zagreb) 
 

Predlagateljica je gradska zastupnica Morana Paliković Gruden. 
 
Prijedlog odluke upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
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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 zastupnica Morana Paliković Gruden obrazlaže Prijedlog. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 60. obljetnicom postojanja 

ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo, najboljeg autora/izložba u 2010. i 
najboljeg mladog umjetnika 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 38. Međunarodnim plivačkim 
mitingom "Mladost 2010." 

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. Prvenstvom Zagrebačkih 
osnovnih škola "Memorijal Marko Horvat" 

d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 3. europskim prvenstvom 
Roma u malom nogometu 

 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 

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

prihvaćanju pokroviteljstva nad 60. obljetnicom postojanja ULUPUH-a i dodjelom nagrada za 
životno djelo, najboljeg autora/izložba u 2010. i najboljeg mladog umjetnika, 38. Međunarodnim 
plivačkim mitingom "Mladost 2010.", 10. Prvenstvom Zagrebačkih osnovnih škola "Memorijal 
Marko Horvat" i 3. europskim prvenstvom Roma u malom nogometu. 
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Gradska skupština jednoglasno donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 60. obljetnicom postojanja ULUPUH-a 

i dodjelom nagrada za životno djelo, najboljeg autora/izložbu u 2010. i 
najboljega mladog umjetnika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 38. Međunarodnim plivačkim mitingom 
"Mladost 2010.", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. Prvenstvom zagrebačkih osnovnih škola Memorijal 
"Marko Horvat", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 3. europskim prvenstvom Roma 
u malom nogometu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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19. Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 

 
Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju javnoprometnih površina, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za mjesnu 
samoupravu 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za socijalnu skrb 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za nacionalne 

manjine 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za međugradsku i 

međunarodnu suradnju 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Povjerenstva Grada Zagreba za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

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

razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu, razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 
mjesnu samoupravu, razrješenju i izboru člana Odbora za socijalnu skrb, razrješenju i izboru 
predsjednika Odbora za nacionalne manjine, razrješenju i izboru člana Odbora za međugradsku i 
međunarodnu suradnju i razrješenju i izboru člana Povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta 
od elementarnih nepogoda. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za mjesnu samoupravu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za socijalnu skrb, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za nacionalne manjine, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana  Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adf) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana 
Povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Šumska jagoda". 
 

b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Malešnica" 
Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Malešnica". 
 
Prijedlozi za imenovanje upućeni su gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

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

nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja koji je pripremio prijedlog akta. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport i Prijedlog rješenja Odbora za izbor i imenovanja 

gradski su zastupnici primili. 
 

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

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

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

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Malešnica", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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22. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 

Zagreba 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o razrješenju odnosno 

imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Silver 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na prijedloge odluka o razrješenju odnosno imenovanju člana 
Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Silver, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

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

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Markuševec", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Gundulića 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. gimnazije 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XV. 

gimnazije 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

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

razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića, IV. gimnazije i 
XV. gimnazije. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  

Osnovne škole Ivana Gundulića, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. gimnazije, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XV. gimnazije, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog 

kazališta "Žar ptica" 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Žar ptica", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje  
17. sjednicu u 18,45 sati. 
 
KLASA: 021-05/10-01/208 
URBROJ: 251-01-01-10-11 
Zagreb, 23. rujna 2010. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.

 


	najboljega mladog umjetnika,
	"Mladost 2010.",
	o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. Prvenstvom zagrebačkih osnovnih škola Memorijal "Marko Horvat",
	u malom nogometu,
	o imenovanju javnoprometnih površina,
	Povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

