
ZAPISNIK 
18. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

26. listopada 2010. 



ZAPISNIK 
18. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. listopada 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; Zvane Brumnić, Radimir Čačić; Stanko Gačić; mr.sc. Tatjana Holjevac; 
Stjepan Horvat; dr.sc. Mirando Mrsić; mr.sc. Josip Hren; Nura Ismailovski, mr.pharm.; Martina 
Jović; mr.sc. Marin Knezović; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; dr.sc. Dragan Korolija-Marinić; 
Darinko Kosor, dr.sc. Dragan Kovačević; Goran Kutlić; Margareta Mađerić; Vesna Majher; 
dr.sc. Zvonko Maković; Siniša Markulin; Nenad Matić; Jurica Meić; Jasen Mesić; Ivana Mlinar 
Horvat; Melita Mulić; Alen Ostojić; Morana Paliković Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing.; Mirjana 
Pavoković; Josip Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan; Jozo Radoš; Igor 
Rađenović; Tomislav Saucha; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; 
Dragan Vučić; Darko Vuletić i Mario Zubović. 

 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević; dr.sc. Josip Kregar; Stipe Pavlović i 

dr.sc. Velimir Srića.  
 
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; Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za 
energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; Zvonimir Šostar - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i 
branitelje; mr.sc. Višnja Fortuna - pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Davor Jelavić 
- pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Nevenka Krznarić - 
pročelnica 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; Ivica Fanjek -ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba; Nela Jurić - 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 - zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
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imovinu Grada; Boško Lozica i Biserka Bucković - zamjenici pročelnika Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; 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; Jasna Drnić - Vranić - pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za 
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Mijo Bezer, Gordan Hanžek, Marijana Sironić i 
Vesna Lubin - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Renata Šimon - pomoćnica pročelnika Službe za 
mjesnu samoupravu; 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; 
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.; Branimir Delić i Vlasta Pavić - članovi uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Boris 
Guina - član Uprave Zagrebplakat d.o.o.; Zagrebački holding d.o.o.: Bože Čović - voditelj 
Podružnice AGM; Ante Cicvarić - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Branimir Valašek - 
voditelj Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić 
- voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Ivo Erić - voditelj Podružnice 
Upravljanje športskim objektima; Filko Cezner - voditelj Podružnice Stanogradnja; Srđan 
Vlaović - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; mr.sc. Davor Poljak - voditelj Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja; Robert Mišeta - voditelj Podružnice Zagrebparking; dr.sc. Alen 
Gospočić - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - voditelj Podružnice 
Zagrebački električni tramvaj; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Radmila 
Mihaljević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zrinjevac; Mirza Šabić - član Vijeća bošnjačke 
nacionalne manjine; Giovanni Mucciacciaro - predstavnik talijanske nacionalne manjine Grada 
Zagreba; Damir Belošević - predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba; Mario 
Iveković - voditelj Ureda Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; Darko Rubčić - Ravnatelj 
Državnog arhiva u Zagrebu; mr.sc. Irena Trauber Jurić - predstavnica HGK - Komore Zagreb; 
Kažimir Varda - predstavnik HSU - a i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem otvara 18. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 35 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) od 

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

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je zbog opširnosti prijedloga dnevnog reda moguć nastavak 18. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba u četvrtak, 28. listopada 2010. s početkom u 9,00 sati. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća zapisnik 17. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 23. rujna 2010. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba, kao predlagatelj sukladno članku 143. stavku 3. 
Poslovnika povukao: 

- Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu; 
- Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja; 
- Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe 

"Park"; 
- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izgradnju Ulice Poljanice od produžene Koledinečke ulice do 
produžene Ulice Krotovica na k.č.br. 9555/13 k.o. Dubrava s komunalnom infrastrukturom; 

- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za rekonstrukciju i izgradnju Ulice Krotovica od Ulice 1. Poljanice do 
Božjakovinske ulice na k.č.br. 9555/2 k.o. Dubrava s komunalnom infrastrukturom; 

- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za  izgradnju i rekonstrukciju dijela produžene Koledinečke ulice od 
Božjakovinske ulice do Ulice 1. Poljanice na k.č.br. 4600/25 k.o. Dubrava s komunalnom 
infrastrukturom; 

- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za rekonstrukciju Božjakovinske ulice od produžene Koledinečke ulice 
do Ulice Krotovica na k.č.br. 9552/1 k.o. Dubrava s komunalnom infrastrukturom; 

- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za  izgradnju pristupnih prometnica i parkirališta s komunalnom 
infrastrukturom (odvodnjom otpadnih i oborinskih voda, javnom rasvjetom, hortikulturnim 
uređenjem) u naselju Borovje s priključkom na Ulicu grada Chicaga; 
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- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za izgradnju pristupnih prometnica na lokaciji UPU Degidovec – I. i II. 
etapa na k.č.br. 8271/1 i 7585/7 k.o. Čučerje s komunalnom infrastrukturom i 

- Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za izgradnju "Ulica 2 i 3" u Zagrebu na novoformiranim k.č.br. 2710/28 i 
2710/29 k.o. Trnje s komunalnom infrastrukturom. 
 

Član Kluba gradskih zastupnika SDP-a Boris Šprem obrazlaže opravdanost hitnosti za 
Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu što ga Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a, Klub gradskih zastupnika HNS-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a predlažu za donošenje po hitnom postupku. 
 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić 
obrazlažu opravdanost hitnosti za Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu što ga gradonačelnik 
Grada Zagreba predlaže za donošenje po hitnom postupku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o autotaksi prijevozu što su ga podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a, Klub gradskih zastupnika HNS-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 5. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština većinom glasova (13 "za" i 19 "protiv") ne prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu što ga gradonačelnik Grada Zagreba predlaže za 
donošenje po hitnom postupku. 
 

Gradski zastupnik Darko Vuletić predlaže da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih 
prijedloga na način da Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba postane nova točka 4. 
prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština većinom glasova (12 "za" i 19 "protiv") ne prihvaća prijedlog gradskog 
zastupnika Darka Vuletića da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga na način da 
Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba postane nova točka 4. prijedloga dnevnog reda. 
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Gradska skupština većinom glasova (23 "za" i 9 "protiv") prihvaća dnevni red s 
prihvaćenom dopunom. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o mirovanju mandata gradskom zastupniku i o prestanku mandata 
gradskoj zastupnici s prijedlozima za verifikaciju mandata zamjenicima gradskih 
zastupnika i 
- Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskom zastupniku i verifikaciji 

mandata zamjeniku gradskog zastupnika 
- Prijedlog zaključka o prestanku mandata gradskoj zastupnici i verifikaciji 

mandata zamjenici gradske zastupnice 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 

 
2. 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: Gradonačelnik Grada Zagreba  

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

2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  

 
4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba od 1. siječanja 2010. do 30. lipnja 

2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
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5. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu 

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

 
6. Prijedlog odluke o visini spomeničke rente 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

7. Prijedlog odluke o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski 
modificiranih organizama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova, garaža i 
garažnih mjesta u vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
10. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvetski 
Kraljevec – istok 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 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: Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi s objavom u Službenom 
glasniku Grada Zagreba ispravaka dokumenata prostornog uređenja što ih je donijela 
Gradska skupština Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 

učenike i studente s invaliditetom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o sudjelovanju djece hrvatskih 

branitelja Grada Zagreba u programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u 
inozemstvu" 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba 
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16. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Zagreba u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
17. Prijedlog izmjena i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
18. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

19. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja nekretnina potrebnih za 
formiranje čestice za izgradnju stambeno-poslovne građevine s podzemnom 
garažom u Ulici Svetice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
20. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja dijela zemljišta na lokaciji 

Zagrebačka avenija – Selska cesta) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
21. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja građevinskog zemljišta 

sukladno parcelacijskom elaboratu RN-2631/09 k.o. Klara) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
22. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Zelene digitalne povelje 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

24. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 
25. a) Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2011. 

b) Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2011. 

Savjet mladih Grada Zagreba donio je Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 
2011. i utvrdio Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih 
Grada Zagreba za 2011. te ih dostavlja Gradskoj skupštini na odobrenje 

 
26. Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 

Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 26. Svečanim koncertom 
"Pismo moja hrli tamo" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
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28. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Poliklinike za rehabilitaciju 

slušanja i govora SUVAG 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
29. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 

zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb - istok 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 

zaštite Gradske četvrti Brezovica 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Brezovica 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne 

zaštite Gradske četvrti Podsljeme 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Podsljeme 

 
30. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za 

prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 
Predlagatelj: Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 

 
31. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u 

Skupštini u trgovačkim društvima 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
32. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
33. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Milana Sachsa  

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Milana Sachsa 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Kustošija" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Kustošija" 

 
34. a) Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice" 

b) Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Gajnice" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Gajnice" 

 
35. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana  Odbora za 

zdravstvo 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, 

šumarstvo i vodoprivredu 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja 
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f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Eko-stožera Grada 
Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

36. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole 
Jelkovec 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno 
naselje 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 
Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera 

d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Josipa Račića 

e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poštanske 
i telekomunikacijske škole 

f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora 
Učeničkog doma Ante Brune Bušića 

g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. 
gimnazije 

h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Geodetske tehničke škole 

i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Gimnazije Tituša Brezovačkog 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
 

Pitanja i prijedlozi 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 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 19 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da se zbog obimnosti 
dnevnog reda pitanja postavljaju i prijedlozi iznose tijekom jednoga sata kao što to određuje 
Poslovnik, a bez dodatnog vremena za postavljanje pitanja i davanja prijedloga kao što je bilo 
uobičajeno na dosadašnjim sjednicama. 
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Gradska skupština većinom glasova (20 "za" i 10 "protiv") prihvaća prijedlog 

predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba gospodina Borisa Šprema da se pitanja 
postavljaju i prijedlozi iznose, tijekom jednoga sata. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću u vezi s financiranjem "Rujanfesta" na Bundeku ove godine od strane Grada 
Zagreba i kršenjem javnog reda i mira od strane dijela posjetitelja. 

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

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

 
Gradski zastupnik Tomislav Saucha postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi s cijenama studija za: sjevernu obilaznicu, tunel kroz Medvednicu, 
spuštanje željezničke pruge i uređenje Trga dr. Franje Tuđmana. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. Gradski zastupnik je zatražio odgovor u 
pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Josip Hren traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 

Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kako će se odluka o smanjenju sredstava za Program 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2010. odraziti na poslovanje 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici Lovriću da osigura 
normalno funkcioniranje Učeničkog doma Selska. 

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

 
Gradski zastupnik Stanko Gačić predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ivi Čoviću model prodaje stanova u Sopnici. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 

 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o uvjetima ugovora članova Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
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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. 

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s donošenjem odluke o plaćanju troškova odlaganja mulja iz pročistača  za 
razdoblje od 2010. do 2013. odnosno plaćanjem naknade za odlaganje mulja od 2007. do 2010. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se na najavljenoj tematskoj 
sjednici Gradske skupštine o otpadu raspravi pitanje donošenja plana gospodarenja otpadom u 
Gradu Zagrebu. 

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

Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
u vezi s kupovanjem zemljišta oko golf igrališta u Blatu i oko zemljišta budućih toplica u Blatu 
nakon legalizacije objekata na golf igralištu. 

Daje prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da provjeri ugovore koje su 
domaćinstva na periferiji Grada dobila za plaćanje naknade za ulaz u dvorišta od organizacije 
koja upravlja dijelovima cesta na rubu Grada. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio odgovor u 
pisanom obliku. U vezi prijedloga je odgovorio da će nadležni gradski uredi provjeriti o čemu se 
radi. 
 

Gradski zastupnik Jasen Mesić predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ivi Čoviću da poštuje sve zaključke Skupštine Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 

Pita predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivu Čovića o njegovim primanjima 
od dolaska u Zagrebački holding d.o.o. do danas. 

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 Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću planira li u 2011. pokrenuti otvaranje parkinga za bicikle naročito u središtu Grada ali i u 
središtima gradskih četvrti.  

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da kao predsjednik Vijeća za 
komunalnu prevenciju stavi na dnevni red Vijeća pitanje krađe bicikla u Gradu odnosno 
realizacije projekta izdavanja evidencijskog lista vlasnicima bicikla. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor na pitanje i prijedlog u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 



 - 12 - 

 
Gradski zastupnik Nenad Matić predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 

da što prije poduzme mjere da stanovnici Kašine dobiju zdravstveno ispravnu pitku vodu budući 
da je klorinator mjesnog vodovoda Kašina neispravan. 

Pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića da li će predložiti izgradnju novog ili 
uređenje postojećeg gradskog stadiona. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i prijedlog. 
 
 
1. Izvješće o mirovanju mandata gradskom zastupniku i o prestanku mandata gradskoj 

zastupnici s prijedlozima za verifikaciju mandata zamjenicima gradskih zastupnika i 
- Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskom zastupniku i verifikaciji 

mandata zamjeniku gradskog zastupnika 
- Prijedlog zaključka o prestanku mandata gradskoj zastupnici i verifikaciji mandata 

zamjenici gradske zastupnice 
 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 
 

Gospođa Vilina Šincek - Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlože 
Izvješće i prijedloge zaključka. 

 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o mirovanju mandata gradskom zastupniku 
i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog zastupnika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o prestanku mandata gradskoj zastupnici 

i verifikaciji mandata zamjenici gradske zastupnice, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradski zastupnici Martina Jović i Zvane Brumnić polažu prisegu. 

 
 
2. 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. 
 

Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 
2010. je podnijela gradska zastupnica Vera Petrinjak-Šimek. 

 
Gradonačelnik grada Zagreba donio je Zaključak o očitovanju na amandman na Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. Očitovanje su gradski 
zastupnici primili na klupe. 

 
Prijedloge je razmotrio 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 
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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 i amandman s osnove 

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

 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlože Prijedlog odluke 

o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010. 
 

U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jasen 
Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Davor Bernardić (replika). 

 
Darko Vuletić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSS-a traži stanku za sjednicu 

Kluba gradskih zastupnika HSS-a. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da da riječ gradskom 

zastupniku Jurici Meiću koji je zatražio riječ radi replike a potom će odobriti stanku zbog 
održavanja sjednice Kluba gradskih zastupnika HSS-a. 

 
U nastavku rasprave sudjeluju: Jurica Meić (replika) i Jasen Mesić (neslaganje s 

replikom). 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HSS-a i Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 
Darko Vuletić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSS-a obrazlaže stajalište Kluba 

gradskih zastupnika HSS-a. 
 
Boris Šprem, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže stajalište Kluba gradskih 

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

Danira Bilić (replika), Margareta Mađerić (replika), dr.sc. Dragan Kovačević (neslaganje s 
replikom), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Danira Bilić, Jurica Meić, 
Danira Bilić (replika) i Jurica Meić (neslaganje s replikom). 

 
Gradska zastupnica Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
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U nastavku rasprave sudjeluju: Stanko Gačić (replika), Jurica Meić (neslaganje s 
replikom), Tomislav Babić, Margareta Mađerić, Igor Rađenović (replika), Margareta Mađerić 
(neslaganje s replikom), Mirjana Pavoković, dr.sc. Dragan Korolija-Marinić, Margareta Mađerić 
(replika), dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (neslaganje s replikom), Srđan Subotić, Igor Rađenović, 
Jasen Mesić (replika), Igor Rađenović (neslaganje s replikom) i Danira Bilić (replika). 
 

Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja daje završnu 
riječ. 

Gradska zastupnica Vera Petrinjak Šimek povlači amandman u dijelu u kojem ga 
predlagatelj nije prihvatio. 
 

Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 7 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2010., 

 
u predloženom tekstu s dijelom amandmana što ga je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 7 "protiv") donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju  i naobrazbi te skrbi 

o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010., 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilažu zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu izmjena 
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2010., Prijedlogu izmjena 
Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2010., Prijedlogu izmjena 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010., Prijedlogu izmjene Programa 
promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad Zagreb za 2010., Prijedlogu izmjene 
Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz Domovinskog rata i njihove 
obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010., Prijedlogu izmjene Programa 
socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010., Prijedlogu izmjene Programa socijalnog i 
humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2010., 
Prijedlogu izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
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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 većinom glasova (34 "za" i 6 "protiv") donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilažu zapisniku. 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilažu zapisniku. 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilažu zapisniku. 
 

IZMJENU 
Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad Zagreb u 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjena se prilaže zapisniku. 
 

IZMJENU 
Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz Domovinskog rata i njihove 

obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010., 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjena se prilaže zapisniku. 
 

IZMJENU 
Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjena se prilaže zapisniku. 
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IZMJENU 

Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života 
osoba s invaliditetom u 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjena se prilaže zapisniku. 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti  

u Gradu Zagrebu u 2010., 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku. 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnoga 

gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010., 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopune se prilažu 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 30. srpnja 2010. i  
20. kolovoza 2010. 

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

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 6 "protiv"), sukladno prijedlogu Odbora za 

financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Proračunu Grada Zagreba 
za 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba od 1. siječanja 2010. do 30. lipnja 2010. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba koji je dostavio ispravke teksta Izvješća 
o radu. Ispravke teksta gradski su zastupnici primili i oni postaju sastavni dio Izvješća. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za kontrolu, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za financije, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, 
Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i 
vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor 
za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za mjesnu 
samoupravu, Odbor za nacionalne manjine, Gradska koordinacija za ljudska prava i Povjerenstvo 
za ravnopravnost spolova. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Melita Mulić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jasen Mesić 

(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a). 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradski zastupnik Jasen Mesić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem daje objašnjenje. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada 
Zagreba od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2010. sa ispravcima. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska zastupnica Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem daje objašnjenje. 

 
 
5. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu 
 

Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Velimira Sriće - HSLS-a, Klub gradskih zastupnika HNS-a, Klub nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a koji su podnijeli 
tri amandmana na Prijedlog. Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. Amandmane su 
gradski zastupnici primili. 

 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili Stručno mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na 

Prijedlog. 
 
Amandman na Prijedlog je podnio gradski zastupnik Boris Šprem koji je podnio i 

Prijedlog zaključka. Amandman je podnio Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira 
Sriće-HSLS-a i dva amandmana gradski zastupnik Jurica Meić. Amandmane i Prijedlog 
zaključka gradski su zastupnici primili na klupe. 

 
Boris Šprem, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Boris 

Šprem (replika), Tomislav Saucha (replika), Igor Rađenović (replika), Morana Paliković Gruden 
(replika), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Boris Šprem (objašnjenje u ime 
predlagatelja), Danira Bilić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Darinko Kosor (u ime 
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Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće-HSLS-a), Jurica Meić (replika), 
Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. Pavel Kobler, 
dr.stom. (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Danira Bilić (replika), 
Stjepan Horvat, dr.sc. Zvonko Maković, Darko Vuletić (replika) i Danira Bilić (replika). 

 
Gradska zastupnica Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ radi povrede 

Poslovnika. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: dr.sc. Zvonko Maković (neslaganje s replikom), Margareta 

Mađerić, Tomislav Saucha (replika) i Morana Paliković Gruden (replika). 
 
Gradski zastupnik Jasen Mesić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
U raspravi sudjeluje: Margareta Mađerić (neslaganje s replikama). 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
 
Morana Paliković Gruden članica Kluba gradskih zastupnika HNS-a obrazlaže stajalište 

Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Dan Špicer, Darinko Kosor (replika), Darko Vuletić 

(replika), Dan Špicer (neslaganje s replikama), Srđan Subotić, Tomislav Saucha, Stjepan Horvat 
(replika), Tomislav Saucha (neslaganje s replikom), Jasen Mesić, Tomislav Babić, Dan Špicer 
(replika), Danira Bilić i Dinka Pavelić, dipl.ing. 

 
Stanka za zajedničku sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba gradskih 

zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a, Kluba gradskih zastupnika HNS-a, Kluba 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem konstatira da je gradski 

zastupnik Jurica Meić povukao oba amandmana. 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 6 "suzdržanih") prihvaća amandman što ga 

je podnio gradski zastupnik Boris Šprem. 
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Gradska skupština većinom glasova (2 "za", 28 "protiv" i 6 "suzdržanih") ne prihvaća 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće-HSLS-a. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 4 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o autotaksi prijevozu, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja i s prihvaćenim amandmanom. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 6 "suzdržanih"), sukladno prijedlogu 
gradskog zastupnika Borisa Šprema donosi 
 

ZAKLJUČK 
 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na 
snagu Odluke o autotaksi prijevozu podnese Gradskoj skupštini Grada Zagreba izvješće o 
izvršenju svojih obveza utvrđenih tom odlukom te o njezinom provođenju. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o visini spomeničke rente 
 

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

tijelo Odbor za kulturu. 
 
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), Srđan Subotić i Stjepan Horvat. 
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Silvije Novak, pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o visini spomeničke rente, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski 

modificiranih organizama 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Darko 

Vuletić (replika), Jozo Radoš (neslaganje s replikom), Stjepan Horvat i Jozo Radoš (replika). 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi  

 
ODLUKU 

o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim 
od genetski modificiranih organizama, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o komunalnom redu, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih 

mjesta u vlasništvu Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Amandman na Prijedlog odluke je podnijela gradska zastupnica mr.sc. Tatjana Holjevac. 
 
Prijedlog i amandman je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor smatra da odredba članka 4. Prijedloga odluke nije u skladu sa člankom 391. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
Odbor podsjeća da je na 17. sjednici, 13. svibnja 2010. o sličnim odredbama Prijedloga 

odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba i 
Prijedloga odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u 
vlasništvu Grada Zagreba dao sljedeće mišljenje:  
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U skladu s člankom 67. stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, 
koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina. 

Člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima stavkom 1. propisano je da 
nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave 
tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na 
osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije 
određeno, s iznimkom propisanom stavkom 2. navedenog članka Zakona.  

Stavkom 3. navedenoga članka Zakona uređena je prodaja zemljišta u vlasništvu jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje se također prodaje po utvrđenoj tržišnoj cijeni. 
Stavkom 4. istog članka Zakona definirana je tržišna cijena iz stavka 3. toga članka kao 
vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o 
odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na području jedinice lokalne 
samouprave. 

Po odredbi članka 5. navedenog članka Zakona pravni poslovi sklopljeni protivno 
odredbama ovoga članka ništetni su.  

Iz navedenih odredbi Zakona proizlazi da tržišna cijena nekretnine mora biti u skladu s 
tržišnom vrijednosti nekretnine jer ta cijena izražava vrijednost nekretnine na tržištu. 

Osim navedenoga Odbor smatra da se ni odredba članka 2. Prijedloga odluke ne može 
prihvatiti iako formalno nije u suprotnosti s propisima, jer nije prihvatljivo osobama koje koriste 
gradski stan bez pravne osnove omogućiti pravo prvokupa toga stana. Time se nagrađuje 
protupravno postupanje, a građane koji se pridržavaju propisa stavlja u neravnopravan položaj. 

Amandman na Prijedlog odluke podnesen je u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku ako predlagatelj ne 
podnese amandmane kojima će uskladiti Prijedlog odluke s mišljenjem Odbora.  

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik grada Zagreba donio je Zaključak o očitovanju na amandman na Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu 
Grada Zagreba. 

 
Jasna Drnić - Vranić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove 

i imovinu Grada u ime predlagatelja predlaže da se s obzirom na mišljenja radnih tijela odgodi 
rasprava o Prijedlogu za sljedeću sjednicu Gradske skupštine radi dorade istog sukladno 
iznesenim mišljenjima. 
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Gradska skupština jednoglasno je podržala prijedlog da se odgodi rasprava o Prijedlogu 
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu 
Grada Zagreba radi dorade Prijedloga sukladno mišljenjima radnih tijela. 
 
 
10. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio amandman na Prijedlog  
25. listopada 2010. i dva amandmana 26. listopada 2010. Amandmani postaju sastavni dio 
Prijedloga. Amandmane su gradski zastupnici primili na klupe. 

 
Prijedlog i amandman od 25. listopada 2010. je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, 

kao matično radno tijelo. Prijedlog su razmotrili kao nadležna radna tijela Odbor za zaštitu 
okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 

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

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

 
Marijana Sironić, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 

Vilina Šincek-Pećanić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Jurica Meić i 
mr.sc. Marin Knezović. 

 
Marijana Sironić, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvetski 

Kraljevec – istok 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandman na prijedlog i koji 

postaje sastavni dio Prijedloga. Amandman su gradski zastupnici primili na klupe. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvetski Kraljevec - istok, 
 
u predloženom tekstu s amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 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 Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi s objavom u Službenom 

glasniku Grada Zagreba ispravaka dokumenata prostornog uređenja što ih je donijela Gradska 
skupština Grada Zagreba. 

 
Prijedlog odluke upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
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Tomislav Saucha, predsjednik 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 obrazlaže Prijedlog. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju 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. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika 
 
Predlagatelj odluke 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 izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i 

studente s invaliditetom 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio amandman na Prijedlog i koji 

postaje sastavnim dijelom prijedloga. Amandman su gradski zastupnici primili na klupe. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za mladež i Odbor za socijalnu skrb. 
 
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 dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 

za učenike i studente s invaliditetom, 
 

u predloženom tekstu s amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja 

Grada Zagreba u programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u inozemstvu" 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, 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. 
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Lidija Hrastić Novak, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 
obrazlaže Prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o prestanku važenja Odluke o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja Grada Zagreba u 

programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u inozemstvu", 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2010. 
 

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

nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 4 "protiv") donosi 

 
IZMJENE 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Zagreba u 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilažu zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog izmjena i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2010. 
 

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

nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

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

IZMJENE I DOPUNU 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopuna se prilažu zapisniku. 
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18. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 
 

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 (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o zaduživanju Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja nekretnina potrebnih za 

formiranje čestice za izgradnju stambeno-poslovne građevine s podzemnom garažom u 
Ulici Svetice) 

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

tijelo Odbor za prostorno uređenje. 
 
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 dr.sc. Dragan Korolija-Marinić. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o raspisivanju natječaja, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja dijela zemljišta na lokaciji 

Zagrebačka avenija – Selska cesta) 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

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

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika HSU-a i Klub nezavisnih 

gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac podnijeli su Prijedlog zaključka. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno Prijedlogu Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a, Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština odgađa odlučivanje o Prijedlogu zaključka o raspisivanju natječaja koji 
se odnosi na prodaju zemljišta radi izgradnje poslovne građevine - tornja (s trafostanicom) na 
uglu Zagrebačke avenije i Selske ceste dok Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug ne dostavi 
mišljenje o navedenom prijedlogu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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21. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja građevinskog zemljišta sukladno 

parcelacijskom elaboratu RN-2631/09 k.o. Klara) 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijelo Odbor za prostorno uređenje. 
 
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 (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o raspisivanju natječaja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično 

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

usklađenosti s propisima. Odbor je podnio Prijedlog za dopunu teksta Javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradonačelnik grada Zagreba donio je Zaključak o očitovanju na Prijedlog za dopunu 
teksta Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Zagreba. Očitovanje su gradski zastupnici primili na klupe. 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Zelene digitalne povelje 

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

radno tijelo Odbor za komunalno gospodarstvo. 
 
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 (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Zelene digitalne povelje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
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U raspravi sudjeluju: Siniša Markulin (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a) i Srđan 

Subotić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a). 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25. a) Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2011. 

b) Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2011. 
 
Savjet mladih Grada Zagreba donio je Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 

2011. i utvrdio Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2011. te ih dostavio Gradskoj skupštini na odobrenje. 

 
Program i Prijedlog su razmotrili Odbor za mladež, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za financije i Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Olga Plazibat, predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba obrazlaže prijedloge. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2011. 
 

Gradska skupština Grada Zagreba odobrava Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba 
za 2011., što ga je donio Savjet mladih Grada Zagreba.Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Savjeta 
mladih Grada Zagreba za 2011. 

 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja 
Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2011., što ga je predložio Savjet mladih Grada 
Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26. Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 

 
Predlagatelj zaključka 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. 
 
 
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 26. Svečanim koncertom "Pismo 

moja hrli tamo" 
 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 



 - 37 - 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 26. Svečanim koncertom 
"Pismo moja, hrli tamo", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i 

govora SUVAG 
 
Predlagatelj je Upravno vijeće Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. 
 
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 (26 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za 

rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 10, što ju je 
donijelo Upravno vijeće Ustanove, 20. travnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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29. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 

zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb - istok 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok 

 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 

zaštite Gradske četvrti Brezovica 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Brezovica 

 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite Gradske 

četvrti Peščenica – Žitnjak 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak 
 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Podsljeme 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Podsljeme 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti 
Novi Zagreb - istok, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva 
civilne zaštite Gradske četvrti Brezovica, Prijedlogu zaključka o imenovanju načelnika 
Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak i Prijedlogu zaključka o 
razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Podsljeme. 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ada) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Novi 
Zagreb - istok, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite 

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

adc) 
ZAKLJUČAK 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Podsljeme, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za 

prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 
 
Predlagatelj je Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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31. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u 

Skupštini u trgovačkim društvima 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o izmjenama Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u  
Skupštini u trgovačkim društvima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
32. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Zagreba  
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Milana Sachsa  

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Milana Sachsa 
 

b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Kustošija" 
Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Kustošija" 
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Prijedlozi za imenovanje upućeni su gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
Mišljenja gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 

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

nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja koji je pripremio prijedloge akata. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport i prijedloge rješenja Odbora za izbor i imenovanja 

gradski su zastupnici primili. 
 

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

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Milana Sachsa, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

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

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kustošija", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
34. a) Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice" 

b) Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Gajnice" 
 
Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Gajnice". 

 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

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

nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja koji je pripremio prijedloge akata. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport i prijedloge akata Odbora za izbor i imenovanja 

gradski su zastupnici primili. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

Dječjeg vrtića "Gajnice", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
35. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana  Odbora za zdravstvo 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo 
i vodoprivredu 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Eko-stožera Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Igor Rađenović, član Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže prijedloge. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu zaključka o 

razrješenju i izboru predsjednika i člana  Odbora za zdravstvo, Prijedlogu zaključka o razrješenju 
i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Prijedlogu zaključka o 
razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, Prijedlogu zaključka o razrješenju i 
izboru člana Odbora za zaštitu okoliša, Prijedlogu zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora 
za izbor i imenovanja i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Eko-stožera Grada 
Zagreba. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ada) 
ZAKLJUČAK 

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

adb) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

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

add) 
ZAKLJUČAK 

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

ade) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adf) 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Eko-stožera Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Jelkovec 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno 
naselje 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 
škole Josipa Jurja Strossmayera 

d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Josipa Račića 

e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poštanske i 
telekomunikacijske škole 

f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Ante Brune Bušića 

g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. gimnazije 
h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Geodetske 

tehničke škole 
i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije 

Tituša Brezovačkog 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 
zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Jelkovec, Prijedlogu zaključka o 
imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno naselje, Prijedlogu zaključka o 
razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa 
Račića, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poštanske i 
telekomunikacijske škole, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog 
odbora Učeničkog doma Ante Brune Bušića, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora IV. gimnazije, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Geodetske tehničke škole i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora Gimnazije Tituša Brezovačkog. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora 

Srednje škole Jelkovec, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Cvjetno naselje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora  
Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  
Osnovne škole Josipa Račića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ade) 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Poštanske i telekomunikacijske škole, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora 
Učeničkog doma Ante Brune Bušića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adg) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
IV. gimnazije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adh) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Geodetske tehničke škole, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adi) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Gimnazije Tituša Brezovačkog, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje  
18. sjednicu u 20,20 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/239 
URBROJ: 251-01-01-10-17 
Zagreb, 26. listopada 2010. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.
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