
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
26. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

17. svibnja 2011. 



ZAPISNIK 
 

26. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 17. svibnja 2011, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 9,15 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. Pavel Kobler, dr. stom.; Darinko Kosor, dr. sc. Dragan Kovačević; dr. sc. 
Josip Kregar; Goran Kutlić; Nikola Ljuban; Margareta Mađerić; 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.; Stipe 
Pavlović, Mirjana Pavoković; Josip Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Jozo Radoš; 
Igor Rađenović; Tomislav Saucha; dr. sc. Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina Šincek-
Pećanić; Božica Šolić; Dan Špicer; Boris Šprem; Dragan Vučić i Darko Vuletić. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Vesna Majher i Mario 

Zubović. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević, dr. sc. Dragan Korolija-Marinić i 

Ivan Račan. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Jelena Pavičić 

Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Jadranka Blažević - tajnica Gradske 
skupštine Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; 
Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum - pročelnik 
Stručne službe gradonačelnika; mr. sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; 
Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Slavko Kojić - 
pročelnik Gradskog ureda za financije; mr. sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda 
za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za 
energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; Zvonimir Šostar - 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; 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; Anica Tavra – zamjenica pročelnika 
Ureda gradonačelnika; Biserka Bucković i Boško Lozica - zamjenici pročelnika Gradskog 
ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Željko Horvat i Božidar Merlin - zamjenici pročelnika 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet; Ines Bravić - zamjenica 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; Vesna Lubin, 
Vladimir Gruborović i Mijo Bezer - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Lidija Hrastić Novak - 
pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; Renata Šimon - pomoćnica 
pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Donji Grad; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - 
Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik 
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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; 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; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; 
Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Alenka Košiša Čičin-Šain - članica uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Marina Grgić Eldić – predstavnica Razvojne agencije Zagreb 
T.P.Z. - d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Bruno Lacković - direktor 
Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Mladen Pejnović - predstavnik Gradske plinare Zagreb - 
Opskrba; Zagrebački holding d.o.o.: Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Ante Cicvairć - 
voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; 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; 
Tomislav Stojak - tajnik Gradskog odbora HNS-a Zagreba; Darko Rubčić – ravnatelj 
Državnog arhiva u Zagrebu i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem otvara 26. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 36 (naknadno je evidentirano 46 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 manifestacijom JA BIH…Hrvatski film u 
Sarajevu 2011. s financijskom potporom u iznosu od 20.000,00 kuna te počasno 
pokroviteljstvo nad Oldtimer brdskom motociklističkom utrkom na Sljeme, pod nazivom 
ZAGORJE ZAGREB. 

 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća zapisnik 24. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 20. travnja 2011. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća zapisnik 25. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 4. svibnja 2011. 
 
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 zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja dijela Ulice 
Antuna Šoljana od produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir s komunalnom 
infrastrukturom). 

  
Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlaže opravdanost 

hitnosti za Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskom zastupniku s 
prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka. 
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Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće 

Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za 
verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 1. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenom 

dopunom. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradskog zastupnika i Prijedlog zaključka o prestanku mandata 
gradskom zastupniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog zastupnika 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle - 
žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o uvjetima, kriterijima i postupku subvencioniranja troškova 
nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (formiranje nove građevinske parcele 
označene kao z.k.č. 4558/1 k.o. Vrapče novo, površine 4243 m2, sukladno 
parcelacijskom elaboratu RN-2469/09 k.o. Vrapče) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (rekonstrukcija (proširenje) dijela 
postojećeg Vrbovljanskog puta i gradnja produžetka Vrbovljanskog puta, od postojećeg 
do ulice I.B. Mažuranić) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o provedbi projekta gradnje i pokretanja 
Inkubacijskog centra za bio - znanosti (BICRO BIOCENTRA) i Društvenog ugovora o 
osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR, društvo s ograničenom 
odgovornošću za transfer i komercijalizaciju biotehnologije 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
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10. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja Grada Zagreba 
 
11.a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Muzeja 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja Grada Zagreba 
b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 
Arheološkog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Arheološkog muzeja 
 
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i 
nemoćne osobe Dubrava-Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava-Zagreb 
 
13. Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina i ispravku imena ulice 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
14. - Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Jelkovec 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske škole 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Sveta Klara 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
15. - Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog 
kazališta "Gavella" 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Žar 
ptica" 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta 
mladih 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog satiričkog 
kazališta "Kerempuh" 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog gradskog 
kazališta "Komedija" 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta 
lutaka 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 
"Trešnja" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 

zastupnice i gradske zastupnike da sukladno članku 147. Poslovnika pitanja na sjednici 
Gradske skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku. 

Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga ograničeno u pravilu na 1 sat pa 
zastupnike koji bi trebali doći na red po isteku toga vremena moli da pitanja i prijedloge 
predaju u pisanom obliku. U tome će im, ako bude potrebno, pomoći Stručna služba. 

Vrijeme za postavljanje pitanja, iznošenje prijedloga i davanje odgovora traje 2 minute, 
a ako je zbog složenosti pitanja odnosno prijedloga potrebno, odgovor može trajati do 4 
minute, te moli da se prilikom postavljanja pitanja, davanja prijedloga, kao i davanja 
odgovora vodi računa o Poslovnikom određenom vremenu kako bi što više kolegica i kolega 
moglo doći na red. 

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 19 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

 
Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću u vezi s raspodjelom 400 povlaštenih karata za parkiranje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću u vezi s provedbom Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih 
mjesta u vlasništvu Grada Zagreba, a posebno broju podnesenih zahtjeva za kupnju gradskih 
stanova, broju procijenjenih stanova i broju stanova koji nisu uknjiženi. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje i odgovor u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i najavio odgovor 

u pisanom obliku. 
 
Gradski zastupnik Darko Vuletić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da li Grad Zagreb ispunjava obveze prema Podružnici Zagrebački električni 
tramvaj. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto na javnom uvidu održanom u Dumovcu nije bila dostupna Odluka o 
donošenju Prostornog plana Grada Zagreba. Gradski zastupnik je zatražio i odgovor u 
pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se osigura prostor za rad 
Mjesnog odbora Gajišće. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i najavio odgovor 
u pisanom obliku. U vezi prijedloga najavio je skoro rješenje problema. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi Zagrebačkog velesajma i mogućnosti novih ponuda. 
Predlaže pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davoru Jelaviću izgradnju okretišta i stajališta 
autobusa u naselju Planina Gornja za koje je izdana i građevna dozvola. 

Gradski zastupnik uručio je pročelniku dokument u pisanom obliku. 
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Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na 
pitanje. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto je tvrtka Zagreb Centrum, koja je u sastavu 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. zaključila ugovor s vanjskom marketinškom agencijom, iako 
Zagrebački holding d.o.o. ima Odjel za odnose s javnošću te što je djelatnost te tvrtke itd. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću proširenje 
dječjeg parka u Grabovčevoj ulici. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović usmeno je odgovorio na 
pitanje i najavio da će, nakon što obavi razgovor s direktorom te tvrtke, dati konkretan 
odgovor na pitanje. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li je upoznat s kritičnim lokacijama četiri autobusna stajališta postavljenih duž 
zaštitne ograde Predsjedničkih dvora u Ulici Pantovčak te hoće li se uskoro isti napraviti 
prema pravilima struke. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću sanaciju staza vodilja za 
slijepe i slabovidne osobe u Gradu Zagrebu budući da se nije ništa napravilo po prijedlogu iz 
prošle godine. Gradski zastupnik uručio je gradonačelniku foto-elaborat.  

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i prijedlog te je u 
vezi prijedloga pozvao gradskog zastupnika da zajedno to riješe s Udrugom slijepih u 
Draškovićevoj 80. 

 
Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi s odugovlačenjem verifikacije mandata zamjeniku članice Vijeća 
Gradske četvrti Gornja Dubrava i dopuštanjem obavljanja poslova koji su nespojivi s 
dužnošću člana Vijeća te gradske četvrti. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i pozvao Službu za 
mjesnu samoupravu da postupi u skladu s propisima. 

 
Gradski zastupnik Zvane Brumnić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kako je moguće da se izda rješenje o građenju bez rješenja o plaćanju 
komunalnog doprinosa. 

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

Bandiću o usvajanju i početku primjene plana gospodarenja otpadom. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da sredstva koja se koriste za 

oglašavanje u medijima iskoristi za informiranje javnosti o problemima zaštite okoliša i 
zbrinjavanju otpada. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću gdje završava razlika u cijeni uređenja cesta i nogostupa iz 
sredstava malih komunalnih akcija po kojima te poslove ugovora Podružnica Zagrebačke 
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ceste i cijene po kojima te poslove Podružnica ustupa svojim podizvođačima. Gradska 
zastupnica zatražila je odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da izgradnju 
prepumpne stanice i vodospreme u Gornjem Dragonošcu izvede kao prioritetne radove. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. gospodin Ivo Čović usmeno je 
odgovorio na pitanje i najavio provjeru interne revizije Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem izriče opomenu gradskoj 

zastupnici Božici Šolić jer je svojim govorom vrijeđala predsjednika Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivu Čovića. 

 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi s smanjenjem broja odvoza smeća iz naselja Mala Mlaka, 
Čehi i dr. s dva na jedanput tjedno, iako se cijena odvoza nije smanjila. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović usmeno je odgovorio na 
pitanje i najavio da će provjeriti istinitost informacije. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik dr. sc. Pavel Kobler, dr. stom. postavlja pitanje gradonačelniku 

Grada Zagreba Milanu Bandiću u vezi s neizvršavanjem Zaključka Gradske skupštine od  
27. listopada 2005. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/05) o podizanju spomenika 
akademiku Andriji Mohorovičiću.  

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje i odgovor u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
 

1.  Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradskog zastupnika i Prijedlog zaključka o prestanku mandata 
gradskom zastupniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog zastupnika 
 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 
 
Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlaže Izvješće i 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prestanku mandata gradskom zastupniku i verifikaciji mandata zamjeniku 

gradskog zastupnika, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradski zastupnik Nikola Ljuban polaže prisegu. 
 



 8 

 
2.  Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Konačni 
prijedlog. Amandmani postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. 

 
Konačni prijedlog i amandmane su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, kao 

matično radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu 
samoupravu. Radna tijela nisu podržala Konačni prijedlog. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao je sljedeće mišljenje: 

 Odbor ostaje kod točaka 1. i 2. svoga mišljenja o ovom konačnom prijedlogu što ga je 
dao na 30. sjednici, 18. veljače 2011. koje glasi: 

1. Članak 5. Konačnog prijedloga odluke nije u skladu s ciljevima i programskim 
polazištima izmjena i dopuna Plana utvrđenim člankom 6. Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir (dalje: Odluka). Navedenim 
je člankom, između ostalih ciljeva i programskih polazišta, utvrđeno:  

- planiranje novih javnih pješačkih površina u zoni K1-1, da bi se osigurale kvalitetnije 
pješačke veze ove zone s rekreacijskom zonom Staro Savišće i Zagrebačkom 
avenijom; 

- korekcija prometnog rješenja planiranjem produžetka servisne prometnice u koridoru 
Ljubljanske avenije prema zapadu te ispravkom profila prometnice prema izvedenom 
stanju (širina kolnika 6 m), 
Međutim, predloženim izmjenama i dopunama Plana nisu predviđene pješačke 

površine u zoni K1-1, a planirana servisna prometnica nije u koridoru Ljubljanske avenije već 
je u obuhvatu Plana.  

 
2. Odlukom nije bilo predviđeno mijenjanje uvjeta smještaja građevina gospodarskih 

djelatnosti osim dopuna odredbi o udaljenosti građevina od regulacijskog pravca 
utvrđivanjem iznimke za manje istaknute dijelove građevine (ne manja od 3,0 m). Međutim, 
Konačnim su prijedlogom izmijenjeni i drugi uvjeti za zonu K1-1: 

- najveća izgrađenost građevne čestice je 60% u cijeloj zoni, (po važećoj je odluci 50% 
s time da je samo u dijelu zone za koji je propisana obveza izrade javnoga 
arhitektonskog natječaja može iznositi 60%), 

- najveći nadzemni kin može iznositi do 7,0 u cijeloj zoni (po važećoj odluci najveći 
nadzemni kin na neizgrađenom dijelu zone K1-1 za koji je propisana obveza izrade 
javnoga arhitektonskog natječaja može iznositi do 7,0 dok najveći nadzemni kin za 
ostali dio zone K1-1 može iznositi do 2,0), 

- najveći broj nadzemnih etaža povećan je sa 33 na 34, 
- po važećoj odluci najmanje 20% građevne čestice treba biti prirodni teren, a to je 

smanjeno na 15%. 
 
U pogledu odgovora Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 

Odbor konstatira da je člankom 93. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
propisano: 
"Ako se prijedlog prostornog plana na temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i 
primjedbi u javnoj raspravi tako promijeni, da nova rješenja nisu u skladu s programskim 
polazištima iz odluke o izradi prostornog plana ili kada se promjeni granica građevinskog 
područja ili kada se promjenom utječe na vlasničke odnose, provodi se ponovna javna 
rasprava." 

Ništa od navedenog nije bio razlog za ponavljanje javne rasprave u ovom slučaju. U 
obrazloženju Konačnog prijedloga odluke navedeno je: 
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"Kako je naknadno utvrđena pogreška, nastala propustom izrađivača Plana, to je utvrđeni 
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja Slobodna carinska zona Jankomir potrebno dopuniti a ista dopuna takvog je 
karaktera da sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji zahtijeva 
ponavljanje javne rasprave." 

Prema dostavljenoj dokumentaciji proizlazi da je do nesklada s programskim 
polazištima iz Odluke o izradi došlo prije upućivanja Prijedloga plana u javnu raspravu. Na 
str. 2. Zapisnika s javnog izlaganja od 27. travnja 2010. odgovorna osoba izrađivača Plana 
navodi:  
"Što se tiče uvjeta i načina izgradnje oni su definirani kao i prije i praktično se ništa nije 
mijenjao. Znači radi se o malim sitnim podešavanjima kako bi se radi parcelacije, odnosno 
stvarnog stanja veličine površine parcela omogućilo izdavanje lokacijske dozvole za 
poslovnu zgradu. Projektna dokumentacija je pripremljena i nakon donošenja ovog 
urbanističkog plana moći će se pristupiti izdavanju lokacijske dozvole za poslovnu 
građevinu." 

Iz navedenoga proizlazi da već Prijedlog za javnu raspravu nije izrađen u skladu s 
Odlukom o izradi izmjena i dopuna Plana. Nakon javne rasprave utvrđen je Konačni 
prijedlog koji je dopunjen zbog greške nastale propustom izrađivača Plana zbog čega je 
provedena ponovna javna rasprava, što člankom 93. stavkom 1. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji nije propisano kao razlog za provođenje ponovne javne rasprave.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradski su zastupnici na klupe primili izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
kojim je utvrdio izmjenu zadnje rečenice u svom mišljenju. 

 
Tomislav Saucha, član Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Konačni prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), mr. sc. 

Josip Hren (u ime Kluba nezavisnih zastupnika), Tomislav Saucha (replika), mr. sc Josip 
Hren (neslaganje s replikom), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Vera 
Petrinjak-Šimek (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste), mr. sc Josip Hren 
(replika), Danira Bilić (replika), Tomislav Saucha (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 
mr. sc. Josip Hren (replika), Jurica Meić, mr. sc. Josip Hren (replika) i dr. sc. Josip Kregar. 

 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i  9 "suzdržanih"), sukladno prijedlogu 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o Konačnom prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir dok 
predlagatelj ne uskladi Konačni prijedlog odluke s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 26/09). 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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3.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje 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 osnove njegove 
usklađenosti s propisima. Odbor skreće pozornost da je u tijeku postupak donošenja novog 
Zakona o cestama (2. čitanje) te je potrebno ocijeniti svrsishodnost donošenja predložene 
odluke prije donošenja novog zakona. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici na klupe primili izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

kojim je utvrdio dopunu svog mišljenja. 
 
Tomislav Saucha, član Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-

a). 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o 
nerazvrstanim cestama do donošenja novog Zakona o cestama. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Srđan Subotić i Jurica Meić. 
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Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama Odluke o komunalnom redu, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle - 
žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle - žrtve 

obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb", 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da se odgodi 
rasprava o Prijedlogu odluke o uvjetima, kriterijima i postupku subvencioniranja troškova 
nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba dok se ne 
napiše i gradskim zastupnicima podijeli amandman na navedeni prijedlog. 
 
 
7.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (formiranje nove građevinske parcele 
označene kao z.k.č. 4558/1 k.o. Vrapče novo, površine 4243 m2, sukladno 
parcelacijskom elaboratu RN-2469/09 k.o. Vrapče) 
 

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 (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (rekonstrukcija (proširenje) dijela 
postojećeg Vrbovljanskog puta i gradnja produžetka Vrbovljanskog puta, od postojećeg 
do ulice I.B. Mažuranić) 
 

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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnin, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o provedbi projekta gradnje i pokretanja 
Inkubacijskog centra za bio - znanosti (BICRO BIOCENTRA) i Društvenog ugovora o 
osnivanju trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR, društvo s ograničenom 
odgovornošću za transfer i komercijalizaciju biotehnologije 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Ugovora o provedbi projekta gradnje i pokretanja Inkubacijskog 

centra za bioznanosti (BICRO BIOCENTRA) i Društvenog ugovora o osnivanju 
trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR, društvo s ograničenom odgovornošću za 

transfer i komercijalizaciju biotehnologije, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
U raspravi sudjeluju: dr. sc. Zvonko Maković, Boris Šprem (objašnjenje u ime 

predlagatelja) i dr. sc. Zvonko Maković (replika). 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
11.   a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Muzeja 
Grada Zagreba 

Predlagatelj je Upravno vijeće Muzeja Grada Zagreba. 
 

b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 

Predlagatelj je Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 
 

c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni 
Statuta Arheološkog muzeja 

Predlagatelj je Upravno vijeće Arheološkog muzeja. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za kulturu, 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. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 

donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta  

Muzeja Grada Zagreba 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Muzeja Grada 
Zagreba, Zagreb, Opatička 20, što ga je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja 4. travnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 
donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta  
Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja, Zagreb, Demetrova 1, što ga je utvrdilo Upravno vijeće 
Muzeja 2. svibnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 
donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta  
Arheološkog muzeja u Zagrebu 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, što ga je utvrdilo 
Upravno vijeće Muzeja 6. svibnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i 
nemoćne osobe Dubrava-Zagreb 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava-Zagreb. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku s osnove njezine 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i 
nemoćne osobe Dubrava - Zagreb, Ul. Milovana Gavazzija 26, što ju je donijelo Upravno 
vijeće Doma 21. ožujka 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

13.  Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina i ispravku imena ulice 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnoprometnih površina i ispravku imena ulice, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14.  - Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Jelkovec 

 - Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske 
škole 

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

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o 
prijedlozima zaključaka. 

 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Jelkovec, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Školskog odbora Druge ekonomske škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Sveta Klara, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  - Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog 
kazališta "Gavella" 

- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 
"Žar ptica" 

- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 
kazališta mladih 

- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog satiričkog 
kazališta "Kerempuh" 

- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 
gradskog kazališta "Komedija" 

- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 
kazališta lutaka 

- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 
"Trešnja" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je podnio Prijedlog za izmjenu 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Trešnja". 
Izmjena postaje sastavnim dijelom navedenog prijedloga. 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima zaključaka. 
 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta "Gavella", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Žar ptica", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta lutaka, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Trešnja", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Prijedlog odluke o uvjetima, kriterijima i postupku subvencioniranja troškova 
nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba 
 

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

amandman na Prijedlog. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je dao sljedeće mišljenje: 
Amandman na Prijedlog odluke podnesen je u skladu s Poslovnikom Gradske 

skupštine Grada Zagreba Međutim, Odbor podsjeća da je na svojoj 14. sjednici 8. veljače 
2010. dao mišljenje da ne bi trebalo podnositi amandmane kojima se predlaže sudjelovanje 
gradskih zastupnika u radu povjerenstava koja provode postupke propisane odlukama 
Gradske skupštine, jer time gradski zastupnici ulaze u sferu izvršnih poslova za obavljanje 
kojih su nadležni i odgovorni gradonačelnik i gradska upravna tijela. 

Odbor je podnio amandmane na Prijedlog. 
Odbor smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženu 

odluku s amandmanima Odbora. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradski su zastupnici primili Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba o očitovanju 
na amandmane što ih je podnio Odbor za zaštitu okoliša te Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise. Gradonačelnik je prihvatio amandmane i oni postaju sastavnim dijelom prijedloga. 

 
Gradski zastupnik Boris Šprem podnio je Amandman izvan roka predviđenog 

Poslovnikom. Amandman su gradski zastupnici primili na klupe. 
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U raspravi sudjeluje Boris Šprem. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća da gradski zastupnik Boris Šprem 

može podnijeti Amandman. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća Amandman gradskog zastupnika 

Borisa Šprema. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje 

sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu s amandmanima što ih je predlagatelj prihvatio i s prihvaćenim 
Amandmanom. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem zaključuje 26. sjednicu u 
13,00 sati. 
 
KLASA: 021-05/11-01/172 
URBROJ: 251-01-01-11-10 
Zagreb, 17. svibnja 2011. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem 

 


