
ZAPISNIK 
23. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

29. ožujka 2011. 



ZAPISNIK 
23. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. ožujka 2011. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,10 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Davor Bernardić; Danira Bilić; Željko 

Brebrić; Vesna Brezić; Zvane Brumnić; 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; Morana Paliković 
Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing.; Stipe Pavlović, Mirjana Pavoković; Josip Petrač; Vera 
Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan, Jozo Radoš; Igor Rađenović; 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, 

Alen Ostojić i Tomislav Saucha. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, Radimir Čačić 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; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog 
ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za 
energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; Zvonimir Šostar - 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; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; 
Pavle Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Silvije Novak - pročelnik 
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za 
mjesnu samoupravu; Biserka Bucković i Boško Lozica - zamjenici pročelnika Gradskog ureda za 
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obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Ines Bravić - zamjenicca 
pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Stjepan Kelčec-
Suhovec - pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Velimir 
Hlevnjak i Sandra Tucak Zorić - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu 
okoliša i održivi razvoj; Lidija Hrastić Novak - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za 
zdravstvo i branitelje; Marinka Bakula Anđelić – pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za 
socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Mijo Bezer 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 u Gradskom kontrolnom uredu; Biljana Kršić - viši unutarnji revizor u 
Gradskom kontrolnom uredu; Marija Mustač - voditeljica Odjela za zaštitu osoba s invaliditetom 
u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Željko Basta - savjetnik u Uredu 
za upravljanje u hitnim situacijama; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji 
Grad; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 
istok; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad; Željko 
Sladović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; 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; Marijan Ožanić – direktor Razvojne agencije Zagreb T.P.Z. - 
d.o.o.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Branko Mililoža - predstavnik 
Gradske plinare Zagreb - Opskrba; Zagrebački holding d.o.o.: Vlasta Pavić - članica uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; 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; 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; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; Miroslav Iveković - 
pomoćnik direktora za poslove prometa Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; Mirza Šabić - 
član Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Jaromil Kubiček – tajnik Vijeća češke 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko socijalnog 
vijeća Grada Zagreba; Mario Iveković - voditelj Ureda Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; 
Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba; Tomislav Stojak - tajnik 
Gradskog odbora HNS-a Zagreba, Milan Ožegović - Društvo tjelesnih invalida, Marija Topić - 
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Udruga invalida rada, Marica Mirić - Društvo distrofičara Zagreb, Petar Kraljević - Udruga za 
pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske 
skupštine. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem otvara 23. sjednicu. 
 

Utvrđuje da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća zapisnik 22. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 10. ožujka 2011. 
 

Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže opravdanost hitnosti za 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proačuna Grada Zagreba za 2011. 
 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog izmjena i 
dopuna Prijedloga radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 
2011. 
 

Dr.sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 
hitnosti za Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Vijeća Svjetskog festivala animiranog 
filma u Zagrebu i Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkoga otvorenog 
učilišta Zagreb. 
 

Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Prijedlog zaključka o odgodi 
rasprave o Prijedlogu zaključka o smanjenju potraživanja Grada Zagreba prema Obrtničko 
štednoj banci d.d. u prisilnoj likvidaciji dok gradonačelnik Grada Zagreba ne pribavi prethodno 
odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja sukladno Zakonu o državnim potporama. 
 

Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za 
komunalno gospodarstvo i Odbor za prostorno uređenje predložili su da se odgodi rasprava i 
odlučivanje o Prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – odvojak Ulice A. Šoljana – 
produžene na k.č.br. 2039/13 k.o. Podsused s komunalnom infrastrukturom, za sljedeću sjednicu 
Gradske skupštine. Odgoda rasprave se predlaže zbog prekratkog roka od dana dostave 
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Prijedloga do održavanja sjednica radnih tijela, za razmatranje ovako opsežnog materijala, pa se o 
istom ne može mjerodavno odlučivati. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić izjašnjava se o prijedlogu da se iz prijedloga 
dnevnog reda izostavi Prijedlog zaključka o smanjenju potraživanja Grada Zagreba prema 
Obrtničko štednoj banci d.d. u prisilnoj likvidaciji i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za 
sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne 
prometnice – odvojak Ulice A. Šoljana – produžene na k.č.br. 2039/13 k.o. Podsused s 
komunalnom infrastrukturom. 
 

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

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

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem daje objašnjenje. 
 

Boris Šprem, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže stajalište Kluba gradskih 
zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 

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

Dr.sc. Dragan Kovačević, član Kluba gradskih zastupnika HNS-a obrazlaže stajalište 
Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
 

Davor Bernardić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže stajalište Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a te povlači Prijedlog zaključka o odgodi rasprave o 
Prijedlogu zaključka o smanjenju potraživanja Grada Zagreba prema Obrtničko štednoj banci d.d. 
u prisilnoj likvidaciji. 
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Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije povlači prijedlog da se odgodi rasprava i 

odlučivanje o Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – odvojak Ulice A. Šoljana – 
produžene na k.č.br. 2039/13 k.o. Podsused s komunalnom infrastrukturom. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2011. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 3. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 
Zagrebu u 2011. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna razmatra s novom točkom 3. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog za 
imenovanje predsjednika i članova Vijeća Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 23. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkoga otvorenog učilišta Zagreb. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 24. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim dopunama. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategija 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
2. Prijedlog zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 

u razdoblju od 2011. do 2015. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2011. te 

- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

4. Prijedlog odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog odluke izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

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

građevina u vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
8. Prijedlog procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Prijedlog zaključka o smanjenju potraživanja Grada Zagreba prema Obrtničko 

štednoj banci d.d. u prisilnoj likvidaciji 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
10. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja Branimirove ulice s 

komunalnom infrastrukturom, na potezu od Zavrtnice do Heinzelove ulice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

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

uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – odvojak Ulice 
A. Šoljana – produžene na k.č.br. 2039/13 k.o. Podsused s komunalnom 
infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog 

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

 
13. Izvještaj o radu ustanova u kulturi Grada Zagreba za 2009. 

Izvještaj je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 

14. Prijedlog zaključka (o propustima u naplati potraživanja Grada Zagreba kao 
vjerovnika) 
Predlagatelj: Odbor za kontrolu 
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15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne 

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

zaštite Gradske četvrti Trešnjevka - jug 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug 

 
16. a) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za starije i 

nemoćne osobe Medveščak Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
b) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i nemoćne 

osobe Trnje 
Predlagatelj: Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 

 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Gradu 

Zagrebu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 13. "Festivalom sv. Marka" 

Predlagatelji: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 

19. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Gajnice" 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medveščak" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medveščak" 

 
20. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Matka Laginje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 

odgoj i obrazovanje "Goljak" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Prečko 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole dr. Vinka Žganca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Gornje Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Cankara 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 

medicinske sestre Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 

tekstil, kožu i dizajn 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Športske gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Geodetske tehničke škole 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Grafičke 

škole u Zagrebu 
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- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske 
škole 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

21. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
kulturu "Novi Zagreb" 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Narodnog 
sveučilišta Dubrava 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

22. Prijedlog zaključka o poništenju Zaključka o razrješenju i imenovanju Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića "Kolibri" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
23. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Vijeća Svjetskog festivala 

animiranog filma u Zagrebu 
Predlagatelji: Gradonačelnik Grada Zagreba i Ministarstvo kulture 

 
24. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkoga otvorenog 

učilišta Zagreb 
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 10 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi iznalaženja mogućnosti da se riješi problem plaćanja naknade za korištenje 
cestovnog zemljišta uz ceste koje nisu u ingerenciji Grada Zagreba, a nalaze se na njegovom 
području. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se jedan trg u centru Grada 
imenuje po prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio odgovor u 
pisanom obliku. Također je odgovorio na prijedlog i predložio da se gradskim zastupnicima 
prezentira projekt uređenja Trga dr. Franje Tuđmana što ga je napravio arhitekt Nenad Fabijanić. 
 

Gradska zastupnica Margareta Mađerić predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću da se preispita odluka i rad nadležnih ureda po pitanju kontrole buke u kafićima i 
noćnim klubovima te odluka da se noću ispred noćnih klubova ne dižu nepropisno parkirani 
automobili. 

Postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kojim traži 
da obavijesti gradske zastupnike o uštedama ostvarenima u Zagrebačkom holdingu o kojima je 
govorio na tiskovnoj konferenciji prije nekoliko dana. 

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

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na prijedlog u vezi kontrole buke 
i nepropisno parkiranih automobila noću ispred noćnih klubova i najavio da će prijedlog u vezi 
kontrole buke biti proslijeđen na adresu nadležnog ministarstva. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje u vezi pitanja. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 

 
Gradski zastupnik Zvane Brumnić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću zašto je stavljen izvan snage oglas o objavi javne rasprave o Prijedlogu odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Grada Zagreba. 

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

 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s realizacijom planova malih komunalnih akcija za ovu godinu, raspisivanju 
natječaja te kada se može očekivati izvođenje prvih radova. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje. Predložio je da se 
zaključci što se donose na koordinaciji gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine i 
predsjednika vijeća gradskih četvrti dostavljaju gradskim zastupnicima. 
 

Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li će Zagrebački holding raspisati natječaj za izvođenje radova za 
izgradnju precrpne stanice u Donjem Dragonošcu i vodospreme u Gornjem Dragonošcu do  
21. travnja. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
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Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 

Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću što je poduzeto po pitanju 17 djelatnika Zagrebačkog holdinga s 
krivotvorenim diplomama. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 

Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću da li se poštuje procedura propisana za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta 
Zagreb, procedura propisana za zapošljavanje novih djelatnika te da li se poštuju propisani 
kriteriji prilikom dodjeljivanja prava pojedinim zaposlenicima. Gradska zastupnica zatražila je 
odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da joj se u pisanom 
obliku dostavi odgovor u vezi sustava naplate odvoza otpada, odnosno odgovor zašto još uvijek 
nije uveden novi način naplate odvoza otpada te tko je za to odgovoran. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
 

Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću zašto nije otvorena knjižnica na Laništu, iako je za istu predviđen prostor te kada će ista 
biti otvorena. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
 

Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću zašto je stavljen izvan snage oglas o objavi javne rasprave o Prijedlogu odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da sa Hrvatskim željeznicama 
iznađe mogućnost uspostavljanja željezničke stanice između Sesvetskog Kraljevca i Sesveta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i prijedlog. 
 

Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću zašto Grad Zagreb ne odgovara na zamolbu Zagrebačkog velesajma o smanjenju 
komunalne naknade. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da se omogući 
kupovina autobusnih karata putem Interneta. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na 

prijedlog. 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže da se 
Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategija izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010. i Izvješće o provedbi mjera i 
aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u 
razdoblju od 2007. do 2010. zajedno obrazlože i da se o njima provede objedinjena rasprava. 
 
1. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategija izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Prijedlog zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u 

razdoblju od 2011. do 2015. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Klub gradskih zastupnika HDZ-a podnio je Prijedlog za dopune Prijedloga zagrebačke 
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o očitovanju na Prijedlog za dopune 

Prijedloga zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju 
od 2011. do 2015. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a te Zaključak o dopunama 
Prijedloga zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju 
od 2011. do 2015. Dopune gradonačelnika postaju sastavnim dijelom Prijedloga zagrebačke 
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 

 
Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategija izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010. i Prijedlog zagrebačke 
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. je 
razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za 
gospodarski razvoj, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Gradska 
koordinacija za ljudska prava i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015., Prijedlog za 
dopune Prijedlog zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u 
razdoblju od 2011. do 2015. te dopune predlagatelja s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je odgovor na pitanje Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova. 
 
 

Mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom obrazlaže Izvješće i Prijedlog. 
 

Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Odbora za socijalnu skrb obrazlaže Izvješće Odbora. 
 

U raspravi sudjeluju: Iva Prpić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Margareta 
Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Srđan Subotić, Josip Petrač, Božica Šolić, 
Davor Bernardić, Melita Mulić i Milan Ožegović (ispred udruga osoba s invaliditetom). 
 

Mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom u ime predlagatelja daje zvaršnu riječ. 
 

ad1.) Gradska skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2010. iz Zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad2.) Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAGREBAČKU STRATEGIJU 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015., 

 
u predloženom tekstu s dopunama što ih je predlagatelj prihvatio i s dopunama predlagatelja. 
Zagrebačka strategija se prilaže zapisniku. 
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3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2011. te 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2011. 
 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog izmjene i dopune Programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2011., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 

u Gradu Zagrebu u 2011., 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku. 
 
 
4. Prijedlog odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 
tijelo Odbor za komunalno gospodarstvo. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedloge je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 
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. 
 

Jurica Meić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo obrazlaže Izvješće Odbora. 
 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Margareta 
Mađerić, Srđan Subotić, Jurica Meić, Boris Šprem i Morana Paliković Gruden. 
 

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 jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 
gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i 
načinu naplate parkiranja do usuglašavanja odredaba izmjena i dopuna s podružnicom 
Zagrebačkog holdinga - Zagrebparking. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s amandmanima 
predlagatelja koji su postali sastavnim dijelom Prijedloga odluke s osnove njegove usklađenosti 
sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. Odbor 
smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženu odluku s time da se 
briše riječ "leasinga" u II. Amandmanu, što je predstavnik predlagatelja prihvatio na sjednici 
Odbora. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

U raspravi sudjeluju: Stanko Gačić, Davor Jelavić (objašnjenje u ime predlagatelja), 
Tomislav Babić, Davor Jelavić (objašnjenje u ime predlagatelja) i Srđan Subotić (replika). 



 - 16 - 

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 6 "suzdržanih") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 
 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja s time da se briše riječ "leasinga" u II. 
Amandmanu, što je predstavnik predlagatelja prihvatio na sjednici Odbora za Statut, Poslovnik i 
propise. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina 

u vlasništvu Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

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

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

U raspravi sudjeluju: Goran Kutlić i mr.sc. Tatjana Holjevac. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih 

građevina u vlasništvu Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Radi nemogućnosti izvjestitelja u ime predlagatelja da trenutno obrazlaže Prijedlog zbog 
neodgodivih obveza predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava 
gradske zastupnike da će se točka 8. Prijedlog procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba naknadno 
raspraviti. 
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9. Prijedlog zaključka o smanjenju potraživanja Grada Zagreba prema Obrtničko štednoj 

banci d.d. u prisilnoj likvidaciji 
 

Predlagatelj zaključka je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Zaključak o 
izmjenama Prijedloga. Izmjene postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je sljedeću dodatnu dokumentaciju: 
- dopis Obrtničke štedne banke d.d.u prisilnoj likvidaciji - likvidacijska bilanca 
- rekapitulacija gubitaka uz početnu likvidacijsku bilancu izrađena od strane Obrtničke 

štedne banke d.d.u prisilnoj likvidaciji 
- dopis Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka upućen 

Hrvatskoj obrtničkoj komori 
- obavijesti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Obrtničkoj 

štednoj banci d.d.u prisilnoj likvidaciji 
 

Gradski su zastupnici primili očitovanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u vezi 
Prijedloga zaključka. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo i kao 
nadležno radno tijelo Odbor za financije. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu očitovanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Odbor smatra da 

Prijedlog zaključka nije podnesen u skladu sa zakonom jer smanjenje potraživanja Grada Zagreba 
nije prijavljeno Agenciji na prethodno odobrenje radi ocjene radi li se o potpori sukladno Zakonu 
o državnim potporama i drugim propisima o potporama. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak. 
 

Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo ponovno je razmotrio Prijedlog te 
je podnio Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka. Odbor je također predložio i Prijedlog 
zaključka. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog i očituje se o 
Prijedlogu za dopunu Prijedloga zaključka što ga je podnio Odbo za gospodarski razvoj. 
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Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o smanjenju potraživanja Grada Zagreba prema 

Obrtničkoj štednoj banci d.d. u prisilnoj likvidaciji, 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja i dopunom što ju je predlagatelj prihvatio. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za gospodarski 
razvoj donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u okviru svoje nadležnosti poduzme 
aktivnosti u svrhu utvrđivanja odgovornosti nadležnih subjekata u Obrtničkoj štednoj banci d.d. 
za oduzimanje odobrenja za rad i pokretanje postupka prisilne likvidacije Banke. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja Branimirove ulice s komunalnom 

infrastrukturom, na potezu od Zavrtnice do Heinzelove ulice) 
 

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 (31 "za") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

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

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da će se točka 11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 
financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – odvojak Ulice 
A. Šoljana – produžene na k.č.br. 2039/13 k.o. Podsused s komunalnom infrastrukturom 
naknadno raspraviti dok se gradskim zastupnicima na dostave izvješća radnih tijela o navedenom 
prijedlogu koji su sjednice održali tijekom sjednice Gradske skupštine. 
 
 
12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Zaključak o izmjeni 
Prijedloga. Izmjena postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično 
radno tijelo. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i izmjenu s osnove 
njihove usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta  
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba 

o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Izvještaj o radu ustanova u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
 

Izvještaj je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 

Izvještaj je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 

Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili. 
 

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

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden, Vilina Šincek-Pećanić, mr.sc. Marin 
Knezović, Srđan Subotić i Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 

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

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o radu ustanova u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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14. Prijedlog zaključka (o propustima u naplati potraživanja Grada Zagreba kao 

vjerovnika) 
 

Predlagatelj je Odbor za kontrolu koji je, sukladno članku 40. stavku 3. Poslovnika 
predložio raspravu na sjednici Gradske skupštine o propustima u naplati potraživanja Grada 
Zagreba kao vjerovnika. 
 

Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 
Gradonačelnik Grada Zagreba nije dao mišljenje. 
 

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

Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije rasprava u ime gradonačelnika 
Grada Zagreba. 
 

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Margareta 
Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Morana Paliković Gruden (replika), 
Margareta Mađerić (neslaganje s replikom) i Slavko Kojić (rasprava u ime gradonačelnika Grada 
Zagreba). 
 

Dr.sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora za kontrolu u ime predlagatelja daje završnu 
riječ. 
 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, kao matično radno tijelo koji je 
predložio Prijedlog zaključka i kao nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo i 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. 
 

Mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama obrazlaže 
Prijedlog. 
 

Jozo Radoš, predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 

Mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama daje 
obrazloženje u ime predlagatelja. 
 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Tatjana Holjevac, mr.sc. Pavle Kalinić (objašnjenje u ime 
predlagatelja), Božica Šolić (replika), mr.sc. Pavle Kalinić (objašnjenje u ime predlagatelja), 
Stanko Gačić, Vesna Brezić i Tomislav Babić. 
 

Mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

PROCJENU 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća za područje Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Procjena se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za mjesnu 

samoupravu donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Obvezuje se gradonačelnik Grada Zagreba da ažurira Procjenu ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada 
Zagreba, s obzirom na iznesene primjedbe, prijedloge i sugestije u raspravi na sjednicama radnih 
tijela i sjednici Gradske skupštine i o tome tijekom 2012. izvijesti Gradsku skupštinu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – odvojak Ulice A. Šoljana – 
produžene na k.č.br. 2039/13 k.o. Podsused s 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. 
 

Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić i Igor Rađenović (replika). 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 5 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 

tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o Prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora 
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice – odvojak 
Ulice A. Šoljana – produžene na k.č.br. 2039/13 k.o. Podsused s komunalnom infrastrukturom, 
do realizacije otkupa zemljišta za navedenu prometnicu za što su osigurana sredstva u Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug 

 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 

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

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, 

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

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16. a) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za starije i 

nemoćne osobe Medveščak Zagreb 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb. 
 

b) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i nemoćne 
osobe Trnje 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Trnje. 

 
Prijedloge je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta 
Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb 

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

osobe Medveščak Zagreb, Trg Drage Iblera 8, što ju je donijelo Upravno vijeće Doma 21. 
prosinca 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta 
Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 

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

Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12, što ju je donijelo Upravno vijeće Doma 22. veljače 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Gradu 

Zagrebu 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Gradu Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 13. "Festivalom sv. Marka" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 13. "Festivalom sv. Marka", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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19. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Gajnice". 
 

b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medveščak" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medveščak". 
 

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. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao nadležno radno tijelo, 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 (28 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ada) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medveščak", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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20. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Matka Laginje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 

odgoj i obrazovanje "Goljak" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Prečko 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole dr. Vinka Žganca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Gornje Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Cankara 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 

medicinske sestre Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 

tekstil, kožu i dizajn 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Športske gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Geodetske tehničke škole 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Grafičke 

škole u Zagrebu 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske škole 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Matka Laginje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Prečko, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole dr. Vinka Žganca, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Gornje Vrapče, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Škole za medicinske sestre Vrapče, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Škole za tekstil, kožu i dizajn, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Športske gimnazije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Geodetske tehničke škole, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Grafičke škole u Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora 

Druge ekonomske škole, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 

kulturu "Novi Zagreb" 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Narodnog 

sveučilišta Dubrava 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Centra za kulturu "Novi Zagreb", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Narodnog sveučilišta "Dubrava", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog zaključka o poništenju Zaključka o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića "Kolibri" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o poništenju Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Kolibri", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Vijeća Svjetskog festivala animiranog 

filma u Zagrebu 
 

Predlagatelji su gradonačelnik Grada Zagreba i Ministarstvo kulture. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao nadležno radno tijelo, koji je 
pripremio Prijedlog zaključka. 
 

Izvješće Odbora za izbor i imenovanja i Prijedlog zaključka gradski su zastupnici primili. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova Vijeća 

Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkoga otvorenog učilišta 

Zagreb 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

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

U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić, Igor Rađenović (replika), Margareta Mađerić 
(neslaganje s replikom), Stanko Gačić, Srđan Subotić (replika), Stanko Gačić (neslaganje s 
replikom), dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (replika), Stanko Gačić (neslaganje s replikom), 
Božica Šolić, Srđan Subotić (replika) i Božica Šolić (neslaganje s replikom). 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Pučkoga otvorenog učilišta Zagreb, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac zaključuje  
23. sjednicu u 18,45 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/102 
URBROJ: 251-01-01-11-8 
Zagreb, 29. ožujka 2011. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.
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