
ZAPISNIK 
22. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

10. ožujka 2011. 



ZAPISNIK 
22. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 10. ožujka 2011. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,20 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; mr.sc. Josip Hren; Nura Ismailovski, mr.pharm.; Martina Jović; mr.sc. Marin 
Knezović; dr.sc. Dragan Korolija-Marinić; Darinko Kosor, dr.sc. Dragan Kovačević; dr.sc. Josip 
Kregar; Goran Kutlić; Margareta Mađerić; Vesna Majher; dr.sc. Zvonko Maković; Siniša 
Markulin; Nenad Matić; Jurica Meić; Ivana Mlinar Horvat; dr.sc. Mirando Mrsić; Melita Mulić; 
Alen Ostojić; Morana Paliković Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing.; Mirjana Pavoković; Josip 
Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav Saucha; dr.sc. 
Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Božica Šolić; Dan Špicer; Boris Šprem; 
Dragan Vučić; Darko Vuletić i Mario Zubović. 

 
Nenazočan gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević; Stipe Pavlović 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; 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; Ninoslava Zeković - pročelnica 
Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Pavle Kalinić - pročelnik Ureda 
za upravljanje u hitnim situacijama; Silvije Novak - pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Božidar 
Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Biserka Bucković i Boško Lozica - zamjenici 
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pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Boro Kisjelica i Ines Bravić - 
zamjenici pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Jasna Drnić 
Vranić - pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; 
Velimir Hlevnjak - pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi 
razvoj; 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 - pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Renata Šimon - pomoćnica 
pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Stjepan Kelčec-Suhovec - pomoćnik pročelnice 
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Biljana Kršić - viši unutarnji revizor u 
Gradskom kontrolnom uredu; 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; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad; 
Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; prof.dr.sc. Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Donja Dubrava; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Drago 
Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; 
Marina Grgić Eldić - predstavnica Razvojne agencije Zagreb T.P.Z. - d.o.o.; Miroslav Brkić - 
član Uprave APIS IT d.o.o.; Mario Klarić - direktor Vodoprivrede Zagreb d.d.; Bruno Lacković - 
direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Branko Mililoža - predstavnik Gradske plinare Zagreb - 
Opskrba; Zagrebački holding d.o.o.: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain - članica uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Ljudevit Gračanin - 
predstavnik Podružnice Autobusni kolodvor; Branimir Valašek - voditelj Podružnice Čistoća; 
Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Ivo Erić - 
voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; Dario Kobešćak - voditelj Podružnice 
Tržnice Zagreb; 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; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Mirza Šabić - član Vijeća 
bošnjačke nacionalne manjine; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća 
Grada Zagreba; Mario Iveković - voditelj Ureda Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; Tomislav 
Stojak - Tajnik GO HNS-a Zagreba; dr. Sanja Peček Milaković - predsjednica Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" Zagreb i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem otvara 22. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 41 (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, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, zbog kratkoće vremena, u ime 
Gradske skupštine preuzeo pokroviteljstvo nad Nacionalnim kongresom Hrvatskog sociološkog 
društva "Sociologija i promjena - izazovi budućnosti" s financijskom potporom u iznosu od 
12.000,00 kuna. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća zapisnik 21. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 22. veljače 2011. 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je kao predlagatelj sukladno članku 143. stavku 3. Poslovnika gradonačelnik Grada 
Zagreba povukao Prijedlog dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011. 
 

Gradski zastupnik Boris Šprem obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka 
(mjerila za sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni predškolskih programa). 
 

Zvonimir Šostar, dr.med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan" i Grada Zagreba. 
 

Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 14. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka (mjerila za sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni predškolskih programa). 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 5. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim dopunama. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
2. Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba (1. siječnja 2008. - 30. lipnja 2010.) 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 

3. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2010. 

b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2010. 

Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2011. 
d) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Zagreba u 2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
4. a) Prijedlog izmjena i dopune Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom 

obrazovanju Grada Zagreba za 2011. 
b) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju 

Grada Zagreba za 2011. 
c) Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 

2011. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog zaključka (mjerila za sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni 

predškolskih programa) 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika HSU-a i Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac 

 
6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja USA škola 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

7. Prijedlog odluke o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz 
Proračuna Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama 

Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
10. Prijedlog odluke o promjeni naziva Psihijatrijske bolnice Vrapče 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Svjetskog festivala 
animiranog filma u Zagrebu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
12. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 

organizirano stanovanje starijih osoba na području Gradske četvrti Maksimir 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta 

predškolske ustanove – dječjeg vrtića i jaslica na području Gradske četvrti 
Črnomerec 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
14. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti 

Ivan" i Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, 

dionica od Gospodske ulice do ulice Jankomir s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (rekonstrukcija /uređenje i proširenje/ 

dijela ulice Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
17. Prijedlog zaključka o izmjenama 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 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 

uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "1A", "1B", "2", "3" i 
"4" prema UPU "Prečko zapad" te produžene Horvaćanske ulice, sve s 
komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 

uređenja  građevinskog zemljišta za izgradnju "Ulice Prisavišće 2" od Priobalne 
ulice do Ulice Susedsko polje i dijela "Ulice Prisavišće 4", obje prema 
UPU"Jankomir – Prisavišće" te dijela ulice Vučak, sve s komunalnom 
infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 

uređenja  građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "A", "B", "C-1", "C-2" i 
"D" prema UPU Savska Opatovina te produžene Horvaćanske ulice, sve s 
komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
21. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja produžene Branimirove ulice u 

Sesvetama, od Zagrebačke do Brestovečke ceste s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
22. Prijedlog plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada 

Zagreba za 2011. 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
23. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2011. 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

24. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategije jedinstvene 
politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
25. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Programa socijalne politike Grada 

Zagreba od 2009. do 2012. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
26. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zagreba za 2010. 

Analizu je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 



 - 7 - 

 
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 17 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi s početkom gradnje odvodnje za sliv potoka Lomnica (naselje 
Zadvorsko i dio naselja Strmec) i za sliv potoka Močirat (naselje Drežnik i Desprim). 

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

 
Gradski zastupnik Darko Vuletić predlaže mjere s ciljem da se smanji uporaba broja 

plastičnih vrećica te osigura sustav njihovog zbrinjavanja i recikliranja nakon upotrebe. 
Pita gradonačelnika Grada Zagreba u vezi s natječajem za autotaksi prijevoz. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na prijedlog. 
Mijo Bezer, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet odgovorio je na pitanje. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u kojem je najavio 

odgovor u pisanom obliku na pitanje. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću u vezi s visokim troškovima električne energije  za  rad fontane na Trgu Ante 
Starčevića i vode za čišćenje prolaza kroz Importane centar. 

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. 
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Gradska zastupnica Dinka Pavelić, dipl.ing. postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću u vezi s izuzimanjem iz obuhvata gradskog projekta dijela najvrednijeg 
zemljišta uz Aveniju Većeslava Holjevca i Aveniju Dubrovnik i prepuštanja privatnom 
investitoru 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 

Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s mogućnošću asfaltiranja Ulice Josipa Račića u Sesvetama koja nije u Programu 
malih komunalnih akcija Vijeća Gradske četvrti Sesvete. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 

Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi s početkom gradnjom precrpne stanice u Donjem Dragonošcu i 
vodospreme u Gornjem Dragonošcu te vodovodne mreže na području Gradske četvrti Brezovica 
odnosno početka radova na odvodnji u slivu potoka Lomnice i Močirat. 

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 Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi nadstrešnica na autobusnim stajalištima u Gradskoj četvrti Sesvete. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se potpišu ugovori za nadzor 

radova na cestama u preostalih 13 gradskih četvrti 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog u 

kojem je najavi odgovor u pisanom obliku na prijedlog. 
 

Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću u vezi s nesazivanjem Eko-stožera Grada Zagreba u ovom mandatu. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da Grad Zagreb podrži projekt 
pod nazivom "Sunce noći". 

Usmeni odgovor na pitanje Velimira Hlevnjaka, pomoćnika pročelnika Gradskog ureda za 
energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u kojem je najavio odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
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Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s početkom gradnje produžetka Ulice Ivane Brlić Mažuranić i produžetka 
Tomislavove ulice do Sokolske ulice. 

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

Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću na koji način i s koliko financijskih sredstava namjerava pomoći obrtnicima koji 
imaju problema u poslovanju budući da je najavio osnivanje fonda za obrtnike i nezaposlene. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da se očituje o 
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. jer 
se u istome navodi da je osobno on glavni problem i krivac stanja u Zagrebačkog holdingu d.o.o. 
jer nije na vrijeme poduzeo mjere koje bi uravnotežile poslovanje s realnim prihodima. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje u kojem je 
najavio da će u najskorije vrijeme predložiti Gradskoj skupštini osnivanje jamstvenog fonda za 
poticanje obrta i zanatstva, te fonda za jednokratnu pomoć nezaposlenima. 

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

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi sustava naplate odvoza otpada. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se hitno održi tematska 

sjednica Gradske skupštine po pitanju gospodarenja otpadom s obzirom da je najavio tematsku 
sjednicu početkom ove godine. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na pitanje. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na prijedlog i najavio da će u 

dogovoru s Predsjedništvom Gradske skupštine odrediti termin održavanja tematske sjednice. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 

 
Gradski zastupnik Srđan Subotić postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za prostorno 

uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davoru Jelaviću i 
gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću koliko parkirališnih mjesta u Gradu i po 
gradskim četvrtima je rezervirano, te za koliko se rezerviranih parkirališnih mjesta plaća 
naknada. Gradski zastupnik je zatražio odgovor na pitanje u pisanom obliku. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet Davoru Jelaviću i gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 
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da se izmijeni Odluka o uporabi javnih prometnih površina za rezervirana parkirališna mjesta 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 4/94 i 23/03) jer je zastarjela. 

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet Davor Jelavić najavio je odgovor na pitanje u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na prijedlog i najavio da će za 
sjednicu Gradske skupštine krajem travnja predložiti izmjenu i dopunu te odluke. 
 
 
1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba za razdoblje od 1. srpnja do  

31. prosinca 2010. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba, koji je dopunio Izvješće. Dopune 
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. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić obrazlaže Izvješće. 
 

Dr.sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora za kontrolu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 

U raspravi sudjeluju: Vera Petrinjak-Šimek (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne 
liste) i Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 

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

zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a), Stanko Gačić, Srđan Subotić, Davor Bernardić, Božica Šolić (replika), 
Margareta Mađerić (replika), Darko Vuletić (replika), Davor Bernardić (neslaganje s replikama), 
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Danira Bilić, Morana Paliković Gruden, Jurica Meić, Margareta Mađerić (replika) i Jurica Meić 
(neslaganje s replikom). 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 

Gradska zastupnica Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 

Dr.sc. Josip Kregar, potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba daje objašnjenje. 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 
Kluba. 
 

Gradska skupština većinom glasova, sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada 
Zagreba za razdoblje od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010. sa dopunama. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba (1. siječnja 2008. - 30. lipanj 2010.) 
 

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

zaključka i kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno 
gospodarstvo, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za 
socijalnu skrb, 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. 
 
Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu 

Grada obrazlaže Izvješće. 
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U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Margareta 
Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. Zvonko Maković (u ime Kluba 
gradskih zastupnika Nezavisne liste), mr.sc. Marin Knezović, mr.sc. Josip Hren, Stanko Gačić, 
Dan Špicer, Stanko Gačić (replika), Mirjana Pavoković, Igor Rađenović, mr.sc. Tatjana Holjevac, 
Margareta Mađerić (replika), mr.sc. Tatjana Holjevac (neslaganje s replikom), dr.sc. Zvonko 
Maković, Božica Šolić (replika), dr.sc. Zvonko Maković (neslaganje s replikom), Jurica Meić, 
Margareta Mađerić (replika), Tomislav Saucha, Morana Paliković Gruden, Božica Šolić 
(replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika), 
Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime 
predlagatelja), Margareta Mađerić (replika) i Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime 
predlagatelja). 

 
Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu 

Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradski zastupnici Jurica Meić i Dan Špicer ispravljaju netočni navod. 
 
Gradska skupština većinom glasova (20 "za" i 4 "suzdržana"), sukladno prijedlozima 

radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada prima na znanje Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba (1. 
siječnja 2008. - 30. lipnja 2010.) što ga je dostavio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da najkasnije do sjednice koja će se održati u 
rujnu 2011. dostavi Gradskoj skupštini Grada Zagreba izvješće o stanju imovine Grada Zagreba 
za 2010. s razrađenim aktivnostima za učinkovitije upravljanje imovinom navedenima u 
Zaključku uz Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba (1. siječnja 2008. - 30. lipanj 2010.) u 
točkama od 1. do 8. te rokovima za njihovo provođenje. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 
 
 
3. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Zagreba u 2010. 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2010. 
Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 

c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2011. 

d) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2011. 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješća i prijedloge je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno 

tijelo koji je podnio Prijedlog za dopunu Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i Prijedlog za dopunu Prijedlog 
programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. te kao 
nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge programa te Prijedlog 

za dopunu Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2011. i Prijedlog za dopunu Prijedloga programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. s osnove njihove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili Zaključak gradonačelnika o očitovanju na Prijedlog izmjene 

Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. te 
dopise u vezi Prijedloga za dopunu Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i Prijedloga za dopunu Prijedloga programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011.što ih je podnio Odbor 
za komunalno gospodarstvo. 

 
U raspravi sudjeluju: Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Božica 

Šolić. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

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

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
adb) Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2010. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
adc) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 
PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011., 
 
u predloženom tekstu, s dopunom što ju je predlagatelj prihvatio. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
 
add) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 
PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011., 
 
u predloženom tekstu, s dopunom što ju je predlagatelj prihvatio. 
Program se prilaže zapisniku. 
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4. a) Prijedlog izmjena i dopune Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom 

obrazovanju Grada Zagreba za 2011. 
b) Prijedlog izmjene Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada 

Zagreba za 2011. 
c) Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 

2011. godinu 
 

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

tijela Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za mladež i Odbor za nacionalne manjine. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 

Biserka Bucković, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 
obrazlaže prijedloge. 
 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Igor 
Rađenović (replika). 
 

ada) Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 6 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

IZMJENE I DOPUNU 
Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju Grada Zagreba za 2011., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopuna se prilažu zapisniku. 
 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

IZMJENU 
Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada Zagreba za 2011., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjena se prilaže zapisniku. 
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adc) Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2011. godinu, 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku. 
 
 
5. Prijedlog zaključka (mjerila za sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni 

predškolskih programa) 
 
Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika HSU-a i Klub 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac. 
 
U raspravi sudjeluje Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i Kluba 

gradskih zastupnika HSS-a). 
 

Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja USA škola 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Konačni 

prijedlog. Amandmani postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. 
 
Konačni 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 Konačni prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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U raspravi sudjeluje Siniša Markulin (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a). 
 

Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja USA škola, 

 
u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz Proračuna 

Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Amandman na Prijedlog je podnijela gradska zastupnica mr.sc. Tatjana Holjevac. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandman s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili Zaključak o očitovanju gradonačelnika Grada Zagreba na 

amandman na Prijedlog odluke kojim se amandman prihvaća u izmijenjenom obliku. 
 
U raspravi sudjeluje Mirjana Pavoković. 
 
Gradska zastupnica mr.sc. Tatjana Holjevac slaže se s očitovanjem gradonačelnika Grada 

Zagreba iz Zaključka o očitovanju na Prijedlog odluke kojim se amandman prihvaća u 
izmijenjenom obliku. 



 - 18 - 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ODLUKU 

o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s amandmanom što ga je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog odluke o izmjeni 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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi  

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama Grada 

Zagreba 
 

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

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

ODLUKU 
o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog odluke o promjeni naziva Psihijatrijske bolnice Vrapče 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

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

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

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o promjeni naziva Psihijatrijske bolnice Vrapče, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Svjetskog festivala 

animiranog filma u Zagrebu 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio amandmane na Prijedlog i 

koji postaju sastavni dio Prijedloga. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandman s osnove 
njihove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Biserka Bucković, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 

obrazlaže Prijedlog. 
 

Dr.sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže izvješće Odbora. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 

Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 

organizirano stanovanje starijih osoba na području Gradske četvrti Maksimir 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

 
Morana Paliković Gruden, članica Odbora za socijalnu skrb obrazlaže Izvješće Odbora. 

 
U raspravi sudjeluje mr.sc. Marin Knezović (ispravak netočnog navoda). 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o objavi Poziva za iskazivanje interesa za kupnju objekta za organizirano stanovanje 

starijih osoba na području Gradske četvrti Maksimir, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta 

predškolske ustanove – dječjeg vrtića i jaslica na području Gradske četvrti Črnomerec 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

 
U raspravi sudjeluje dr.sc. Dragan Korolija-Marinić. 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o objavi Poziva za iskazivanje interesa za kupnju objekta predškolske ustanove - dječjeg 

vrtića i jaslica na području Gradske četvrti Črnomerec, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Dr.sc. Josip Kregar, potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba predlaže da se o 
točkama od 14. do 16. dnevnog reda raspravlja nakon što se Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan" očituje o dopunama sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada 
Zagreba što ih je prihvatio i utvrdio gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se o točkama od 14. do 16. dnevnog reda 
raspravlja nakon što se Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" očituje o dopunama 
sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba što ih je prihvatio i utvrdio 
gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
 

Dr.sc. Josip Kregar, potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba predlaže da se 
Prijedlog zaključka o izmjenama 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, 
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "1A", "1B", "2", "3" i "4" prema UPU "Prečko 
zapad" te produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom infrastrukturom, Prijedlog zaključka 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za 
izgradnju "Ulice Prisavišće 2" od Priobalne ulice do Ulice Susedsko polje i dijela "Ulice 
Prisavišće 4", obje prema UPU"Jankomir – Prisavišće" te dijela ulice Vučak, sve s komunalnom 
infrastrukturom i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "A", "B", "C-1", "C-2" i "D" prema 
UPU Savska Opatovina te produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom infrastrukturom 
zajedno obrazlože i da se o njima provede objedinjena rasprava. 
 
17. Prijedlog zaključka o izmjenama 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 

 
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "1A", "1B", "2", "3" i "4" prema 
UPU "Prečko zapad" te produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom 
infrastrukturom 

 
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izgradnju "Ulice Prisavišće 2" od Priobalne ulice do Ulice 
Susedsko polje i dijela "Ulice Prisavišće 4", obje prema UPU"Jankomir – Prisavišće" te 
dijela ulice Vučak, sve s komunalnom infrastrukturom 
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20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja  

građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "A", "B", "C-1", "C-2" i "D" prema 
UPU Savska Opatovina te produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom 
infrastrukturom 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
ad17.) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o izmjeni 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, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ad18.) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta 

za izgradnju prometnica "1A", "1B", "2", "3" i "4" prema UPU "Prečko - zapad" te 
produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom infrastrukturom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad19.) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta 
za izgradnju "ulice Prisavišće 2" od Priobalne ulice do ulice Susedsko polje i dijela "ulice 

Prisavišće 4", obje prema UPU "Jankomir - Prisavišće" te dijela ulice Vučak, sve s 
komunalnom infrastrukturom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ad20.) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta 
za izgradnju prometnica "A", "B", "C-1", "C-2" i "D" prema UPU Savska Opatovina te 

produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom infrastrukturom, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja produžene Branimirove ulice u 

Sesvetama, od Zagrebačke do Brestovečke ceste s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom) 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i 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. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o kupnji nekretnina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada 

Zagreba za 2011. godinu 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Alen Ostojić, Dan Špicer, mr.sc. Tatjana Holjevac i Velimir 

Hlevnjak (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 
Gradska je skupština jednoglasno (29 "za") utvrdila 

 
PLAN 

energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
Grada Zagreba za 2011. godinu, 

 
u predloženom tekstu. 
Plan se prilaže zapisniku. 
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23. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2011. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 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 
 

PROGRAM 
međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2011., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
24. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategije jedinstvene 

politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Izmjene izvješća. Izmjene 
postaju sastavni dio Izvješća. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i kao nadležna 

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

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

Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
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Gradska skupština jednoglasno, sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2010. iz Zagrebačke strategije 

jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. sa izmjenama. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Programa socijalne politike Grada 

Zagreba od 2009. do 2012. 
 

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

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

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gradski su zastupnici primili odgovore gradonačelnika Grada Zagreba u povodu upita 

postavljenih na raspravi na radnim tijelima o Izvješću. 
 

Gradska zastupnica Morana Paliković Gruden podnijela je Prijedlog zaključka. Prijedlog 
zaključka gradski su zastupnici primili. 
 

U raspravi sudjeluju: Iva Prpić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Božica Šolić (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Morana Paliković Gruden. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlozima 
radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2010. iz Programa socijalne politike 
Grada Zagreba od 2009. do 2012. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlogu gradske zastupnice Morane 
Paliković Gruden donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u roku od 30 dana dostavi Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba izvješće o stupnju izvršenja pripremnih radnji koje su potrebne kako bi 
se mogla primjenjivati Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10) koja 
stupa na snagu 1. svibnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zagreba za 2010. 
 

Analizu je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Analizu je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće Odbor za mjesnu samoupravu gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno, sukladno prijedlogu Odbora za mjesnu samoupravu 

donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Analizu sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Zagreba za 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da se Prijedlog 
zaključka o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba, 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, dionica od 
Gospodske ulice do ulice Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) i Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju darovanja (rekonstrukcija /uređenje i proširenje/ dijela ulice Jankomir s 
pripadajućom komunalnom infrastrukturom) zajedno obrazlože i da se o njima provede 
objedinjena rasprava. 
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14. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i 

Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, 

dionica od Gospodske ulice do ulice Jankomir s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom) 

 
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (rekonstrukcija /uređenje i proširenje/ 

dijela ulice Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Zatraženo je obrazloženje odluka Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Sv. Ivan od 29. 

srpnja 2010. i od 28. listopada 2010. kojima se prenosi bez naknade Gradu Zagreba pravo 
vlasništva na dijelu nekretnina bolnice. Zaključak Upravnog vijeća gradski su zastupnici. 

 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, 

dionica od Gospodske ulice do ulice Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) i 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (rekonstrukcija /uređenje i proširenje/ dijela ulice 
Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) je razmotrio Odbor za financije, kao 
matično radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili dopis gradonačelnika Grada Zagreba kojim predlaže 

izmjenu ugovora o darovanju, koji je dostavljen kao prilog Prijedloga zaključka o prihvaćanju 
darovanja (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, dionica od Gospodske ulice do ulice Jankomir s 
pripadajućom komunalnom infrastrukturom). 
 

Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika HSU-a i Klub nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac podnijeli su Prijedlog za dopune 
Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba koji su gradski zastupnici 
primili na klupe. 
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Gradski su zastupnici primili na klupe: 
- Odluku Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" o Prijedlogu sporazuma 

između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba što ga je utvrdio gradonačelnik Grada 
Zagreba te Prijedlogu za dopune Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada 
Zagreba što su ga utvrdili Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika HSU-a i 
Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac; 

- Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba kojim se očituje na podneseni Prijedlog za 
dopune Sporazuma; 

- dopis gradonačelnika Grada Zagreba kojim se dopunjava prethodni zaključak s 
pregledom svih dopuna Sporazuma što ih je prihvatio i utvrdio gradonačelnik Grada Zagreba; 

- te Odluku Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" kojom se daje suglasnost 
na dopune sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba što ih je 
prihvatio i utvrdio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Zvonimir Šostar, dr.med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 
Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada 
Zagreba. 

 
Dr. Sanja Peček Milaković, predsjednica Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti 

Ivan" obrazlaže Odluku Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" o Prijedlogu 
sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba što ga je utvrdio 
gradonačelnik Grada Zagreba te Prijedlogu za dopune Sporazuma između Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan" i Grada Zagreba što su ga utvrdili Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih 
zastupnika HSU-a i Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Odluku Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" kojom se daje suglasnost na dopune 
sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba što ih je prihvatio i utvrdio 
gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Korolija-Marinić, Morana Paliković Gruden i Vilina 

Šincek-Pećanić. 
 

ad14.) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



 - 31 - 

 
 

ad15.) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju darovanja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ad16.) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju darovanja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem zaključuje  
22. sjednicu u 19,40 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/63 
URBROJ: 251-01-01-11-7 
Zagreb, 10. ožujka 2011. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.
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