
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
29. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 

27. rujna 2011. 



ZAPISNIK 
 

29. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 27. rujna 2011, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A"., s početkom u 9,05 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., dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, dr. sc. Dragan 
Kovačević, dr. sc. Josip Kregar, Goran Kutlić, Margareta Mađerić, Vesna Majher, dr. sc. 
Zvonko Maković, Siniša Markulin, Nenad Matić, Jurica Meić, Ivana Mlinar Horvat, dr. sc. 
Mirando Mrsić, Melita Mulić, Alen Ostojić, Morana Paliković Gruden, Dinka Pavelić, dipl. 
ing., Stipe Pavlović, Josip Petrač, Vera Petrinjak-Šimek, Iva Prpić, Ivan Račan, Jozo Radoš, 
Igor Rađenović, Tomislav Saucha, dr. sc. Velimir Srića, Srđan Subotić, Vilina Šincek-
Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan Vučić i Mario Zubović. 
 

Nenazočan gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: Boris Šprem. 
 

Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, Darinko Kosor, Nikola Ljuban, 
Mirjana Pavoković i Darko Vuletić. 
 

Drugi nazočni: 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; 
Davorka Pejnović –zamjenica pročelnika 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; Ivica Fanjek - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Anica 
Tavra – zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Tedi Lusetić - zamjenik pročelnika 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin i Željko Horvat - zamjenici 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Ines Bravić i Boro Kisjelica - zamjenici pročelnice Gradskog ureda za 
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Sandra Tucak Zorić - pomoćnica pročelnika 
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Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Mate Kraljević, Vesna Lubin, 
Mijo Bezer i Vladimir Gruborović - 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; Božica Šimleša i Đurđa 
Fočić Šoufek – pomoćnice pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Jasna 
Drnić Vranić i Sanja Pavlović - pomoćnice pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne 
poslove i imovinu Grada; Renata Šimon - pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu 
samoupravu; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad; Marijan Pilaš - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Novi Zagreb - istok; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - 
jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; prof.dr.sc. Zdravko 
Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Mario Jelić - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - 
Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Željko Blažinović 
- predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Brezovica; mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain - članica uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.; Tamara Didak – 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; Bože Čović – voditelj 
Podružnice AGM; Ante Cicvairć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; mr. sc. 
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; Radmila Mihaljević - 
predstavnica Podružnice Zrinjevac; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; mr. sc. Irena 
Trauber Jurić - predstavnica HGK - Komore Zagreb; Damir Belošević - potpredsjednik 
Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba; Tomislav Kiš – predstavnik Novog sindikata; 
Mario Iveković - voditelj Ureda Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; Mirjana Marić i Vesna 
Roje – članice Predsjedništva Gradskog odbora HNS-a Zagreba; Darko Rubčić – ravnatelj 
Državnog arhiva u Zagrebu i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac otvara 29. 

sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 40 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) 

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

 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u ime 
Gradske skupštine preuzela pokroviteljstvo nad sudjelovanjem Speed badmintonskog kluba 
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"Remka" - Novi Zagreb na 1. Svjetskom prvenstvu u speed badmintonu s financijskom 
potporom u iznosu od 5.000,00 kuna te nad organizacijom VI. Zagrebačkog maketarskog 
kupa Crna Kraljica 2011. s financijskom potporom u iznosu od 15.000,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća zapisnik 28. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 12. srpnja 2011. 
 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća dnevni red. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim 
kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2011. i 
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj - 
lipanj 2011. 
te izvještaji o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima za razdoblje siječanj 
- lipanj 2011.: 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba, za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih 
u Domovinskom ratu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo polugodište 2011. 
godine 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvještaj o izvršenju programa promicanja zdravlja u 2011. za razdoblje siječanj - 
lipanj 2011. 
- Izvještaj o izvršenju Programa branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce 
II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011. za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja za Grad Zagreb za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
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- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2.a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Zagreba za 2011. 
b) Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava unutar Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i u Programu 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
3. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
Poslovno je izvješće podnijela Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
 
4. Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone "Sesvetski Kraljevec - jug" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ulica grada 
Gospića - sjeveroistok 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Martinovka - zona istok 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Prečko - istok 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - 
zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarska zona Sesvete - jug 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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12. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog 
kompleksa Sesvetski Kraljevec 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 
učenike i studente slabijeg socijalnog statusa 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i 
nemoćne osobe "Park" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja 
športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju Projekta - parking video 
nadzor 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Erste Group Immorent Leasing d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja produžene Branimirove ulice u 
Sesvetama, od Zagrebačke do Brestovečke ceste s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja građevinskog zemljišta za 
izgradnju stambeno-poslovne građevine - Sajmišna bb) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Ulice hrvatskih branitelja na 
k.č.br. 2410/9 i 2405/12 k.o. Stenjevec s komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke ulice od Ulice 
Kotarnica do produžene Ulice Antuna Šoljana na k.č.br. 2959/2 i dijelovima k.č.br. 
2966/1, 3919/10 sve k.o. Stenjevec te k.č.br. 5412/1 k.o. Vrapče s komunalnom 
infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
24. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, od 
produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju objekta za smještaj starijih 
osoba na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
26. Prijedlog zaključka o poništenju Zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa 
radi kupnje objekta za organizirano stanovanje starijih osoba na području Gradske 
četvrti Maksimir i o objavi novog Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 
starije i nemoćne osobe na području Gradske četvrti Maksimir 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
27. Davanje suglasnosti na Izmjenu statuta Ustanove Regionalna energetska agencija 
sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Upravno vijeće Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske  
 
28. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug 
 
29. Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" 
 
30. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tatjane Marinić 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tatjane Marinić 
 
31.a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta "Žar ptica" 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Gradskog kazališta "Žar ptica" 
b) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog dramskog kazališta "Gavella" 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Gradskog dramskog kazališta "Gavella" 
 
32. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 
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33. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
34. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zapovjednika Zapovjedništva civilne 
zaštite Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
35. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Rudeš 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
36. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. Prvenstvom 
zagrebačkih osnovnih škola "Memorijal Marko Horvat" 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 39. Međunarodnim plivačkim 
mitingom "Mladost 2011." 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 61. obljetnicom postojanja 
ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu u 2011. i 
najboljeg mladog umjetnika 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem desete 
obljetnice Otvorene računalne radionice "Svi smo protiv" 
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 19. Veslačkim susretom 
osmeraca studenata strojarstva 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
 

Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnice i gradske zastupnike da na dvanaest postavljenih pitanja i 
danih prijedloga odgovor nije dostavljen u roku određenom člankom 148. Poslovnika i to 
gradonačelnik Grada Zagreba nije odgovorio na deset pitanja i prijedloga, a Uprava 
trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga na dva. 

Moli da se odgovori na postavljena pitanja i dane prijedloge dostave u što kraćem 
roku. 

Također 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. 
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Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 18 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o uzrocima zabrinjavajućeg trenda u 
poslovanju Zagrebačkog holdinga. 

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

 
Gradski zastupnik mr. sc. Josip Hren postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da li se osjeća i koliko odgovornim za slabu likvidnost ili nelikvidnost, za 
prezaduženost Zagrebačkog holdinga kao i za afere koje su posljednjih dana tresle tu gradsku 
mega tvrtku u vezi s nelegalnim priključcima. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici Lovriću da 
zaštiti ravnateljice dječjih vrtića u Gradu Zagrebu od prijetnji i političkih ucjena. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koje je mjere poduzeo 
Zagrebački holding da se spriječe zlouporabe i korupcija u podružnicama a nositelji takvih 
stvari kazne. 

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

 
Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koje je mjere poduzeo Zagrebački holding da 
se poslovanje Podružnice Zagrebački velesajam poboljša. 

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

 
Gradski zastupnik Srđan Subotić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koje je mjere poduzeo Zagrebački holding da 
bi se troškovi potrošnje goriva smanjili te što se radi kako bi se oplemenio i unaprijedio 
sustav zaštite okoliša. 

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

 
Gradski zastupnik Nenad Matić predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da kad odgovori pisano da će nešto biti u planu da onda to stavi u plan ili da 
gradskom zastupniku ili stanovnicima gradske četvrti odgovori zbog čega to nije stavljeno u 
plan te koji su razlozi doveli do toga da se to ne napravi. 

Pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića o uređenju stadiona u Maksimiru 
ili kada će se barem natkriti dvije tribine. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
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Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kada će se raspisati javno nadmetanje za 
čišćenje snijega za područje Gradske četvrti Brezovica i Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, 
te zašto se baza Zimske službe za te četvrti nalazi u Donjoj Lomnici a postojeća baza u 
Remetincu nije u upotrebi. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da naloži nadzor rada 
upravnih vijeća dječjih vrtića jer postoje saznanja da se sastanci Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Lanište odvijaju po političkoj liniji i da se na sjednice ne pozivaju svi članovi 
Upravnog vijeća. Gradski zastupnik traži odgovor u pisanom obliku. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milana Bandića zatražio je od gradskog zastupnika 

dokaze za navode iznesene u prijedlogu kako bi iste mogao provjeriti. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje te najavljuje da će gradonačelniku Grada 

Zagreba proslijediti dokaze. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kako se osjeća čovjek koji je u minusu 500 
milijuna kuna. 

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

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

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koja su to razdoblja u kojima će 
se preraspodijeliti gubici koji nisu riješeni u ovoj godini te zašto nije reagirano na upozorenja 
o korupciji u Zagrebačkog holdingu prije četiri godine. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gradska zastupnica Melita Mulić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi zapošljavanja u Zagrebačkom 
holdingu. 



 - 10 - 

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

 
Gradska zastupnica Vesna Brazić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi asfaltiranja Ulice Majdaki Kosi u Demerju. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se postavi nadstrešnica na 

okretištu Črnomerec na liniji 127 Mikulići. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi prioritetnog rješavanja gradnje 900 m dugačkog odvodnog kanala na 
području Mjesnog odbora Jelkovec. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se riješi pitanje zemljišta 
koje predstavlja problem za gradnju kapelice na području Mjesnog odbora Jesenovec. 

Gradski zastupnik je zatražio odgovor u pisanom obliku na pitanje i prijedlog. 
U vezi pitanja gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio gradnju odvodnog 

kanala u proljeće iduće godine a u vezi prijedloga je rekao da je to tehničko pitanje koje treba 
riješiti Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko je u skladu s važećim propisima da 
pojedine podružnice provode svoju sistematizaciju i reorganizaciju te znači li to izdvajanje tih 
podružnica iz Zagrebačkog holding. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da se odvoz smeća s vodozaštitnog područja Mala Mlaka vrši dva ili tri puta tjedno. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje pročelniku Gradskog kontrolnog 

ureda Mirku Heraku da li je u skladu s propisima da potpredsjednica Gradske skupštine 
gospođa Tatjana Holjevac uz redovita primanja u Gradskoj skupštini prima i naknade za 
radna tijela te da li je Gradski kontrolni ured istražio taj slučaj. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da se Uprava trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. očituje o 
troškovnicima malih komunalnih akcija koje izvodi Podružnica Zagrebačke ceste odnosno 
njeni kooperanti na području Gradske četvrti Brezovica. Gradska zastupnica zatražila je 
odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor pročelnika Gradskog kontrolnog ureda Mirka Heraka na pitanje. 
Predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović je 

zatražio od gradske zastupnice iznesene podatke radi provjere i najavio odgovor u pisanom 
obliku. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje u vezi pitanja. 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik dr. sc. Dragan Korolija-Marinić postavlja pitanje pročelniku 

Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet Davoru Jelaviću u vezi djelomičnog asfaltiranja Ulice Poljačak. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davora Jelavića i gradonačelnika Grada Zagreba 
Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Dragan Vučić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto Zagrebački holding sam ne uzima ljude 
koji će se privremeno zaposliti nego koristi usluge posredničkih agencija i koja je cijena tako 
zaposlenih djelatnika. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se sagledaju potrebe i 
poduzmu mjere potrebne za dovršetak radova na zatvaranju GOK-a odnosno dijela koji se 
odnosi na tzv. tehnološki odvodni kanal uz tvornicu Munja. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića na pitanje. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
 
 

1.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011., za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim 
kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2011. i 
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj - 
lipanj 2011. 
te izvještaji o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima za razdoblje siječanj 
- lipanj 2011.: 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba, za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih 
u Domovinskom ratu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011. 
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- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo polugodište 2011. 
godine 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvještaj o izvršenju programa promicanja zdravlja u 2011. za razdoblje siječanj - 
lipanj 2011. 
- Izvještaj o izvršenju Programa branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce 
II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011. za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja za Grad Zagreb za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. za 

razdoblje siječanj - lipanj 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, 
danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2011. i Izvještajem o korištenju 
proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. te izvještaje o izvršenju 
programa javnih potreba po djelatnostima za razdoblje siječanj - lipanj 2011. je razmotrio 
Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski 
razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zaštitu 
okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za 
socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za 
mjesnu samoupravu, Odbor za nacionalne manjine, Odbor za kontrolu, Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. za razdoblje siječanj - lipanj 2011. s 
Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 30. lipnja 2011. i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. te izvještaje o izvršenju programa javnih potreba 
po djelatnostima za razdoblje siječanj - lipanj 2011.s osnove njihove usklađenosti s 
propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili i odgovore gradonačelnika Grada Zagreba na pitanja 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Odbora za mladež. 
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Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog polugodišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011., za razdoblje siječanj - lipanj 2011. s 
Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 30. lipnja 2011. i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

 
Božica Šimleša, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 

obrazlaže Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba, za razdoblje siječanj - lipanj 2011., Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju Grada Zagreba za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011., Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i 
srednjem obrazovanju Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011., Izvješće o izvršenju 
Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda Grada Zagreba te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011., Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba 
za razdoblje siječanj - lipanj 2011., Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011., Izvješće o izvršenju športskog programa i 
plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova 
ZŠS-a za prvo polugodište 2011. godine i Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

 
Zvonimir Šostar, dr. med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 

Izvještaj o izvršenju programa promicanja zdravlja u 2011. za razdoblje siječanj - lipanj 
2011. i Izvještaj o izvršenju Programa branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce 
II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011. za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

 
Mr. sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom obrazlaže Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja za 
Grad Zagreb za razdoblje siječanj - lipanj 2011. i Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i 
humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i prostor obrazlaže Izvješće o izvršenju Programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - 
lipanj 2011. i Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a), dr. sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Stanko Gačić 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Tomislav Babić, mr. sc. Marin Knezović i dr. sc. 
Velimir Srića. 
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Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja daje završnu 
riječ. 

 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za", 6 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011., 

 
u predloženom tekstu. 
Polugodišnji izvještaj se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 6 "protiv" i 4 "suzdržana"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Zagreba za 2011. za razdoblje siječanj - lipanj 2011. prihvaća: 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba, za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo polugodište 2011. godine 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

- Izvještaj o izvršenju programa promicanja zdravlja u 2011. za razdoblje siječanj - 
lipanj 2011. 

- Izvještaj o izvršenju Programa branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce 
II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011. za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja za Grad Zagreb za 
razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

- Izvještaj o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
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- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. a) Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Zagreba za 2011. 
b) Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava unutar Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i u Programu 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
 

Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba te je dostavio zaključke o 
preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2011. od 30. svibnja 2011. i 
20. srpnja 2011. te zaključke o preraspodjeli sredstava u Programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. od 2. lipnja 2011. i 13. rujna 
2011. te Zaključak o preraspodjeli sredstava u Programu održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. od 13. rujna 2011. 

 
Izvješće o preraspodjeli sredstava u Proračunu je razmotrio Odbor za financije, kao 

matično radno tijelo i kao nadležno tijelo Odbor za kontrolu. 
 
Izvješće o preraspodjeli sredstava unutar Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i u Programu održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. je razmotrio Odbor za 
financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo i 
Odbor za mjesnu samoupravu. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na izvješća o preraspodjeli 

sredstava s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Izvješće o izvršenim 

preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2011. 
 
Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i prostor obrazlaže Izvješće o izvršenim preraspodjelama 
sredstava unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2011. i u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2011. 

 
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Igor 

Rađenović i Melita Mulić. 
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ada) Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 5 "protiv" i 2 "suzdržana"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Proračunu Grada Zagreba 
za 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
adb) Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 5 "protiv" i 2 "suzdržana"), sukladno 

prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava unutar Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i u Programu 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

3.  Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2010. 
 

Poslovno je izvješće podnijela Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
 
Poslovno je izvješće razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, 
Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. obrazlaže 

Poslovno izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Stanko Gačić (replika), Margareta Mađerić (replika), Ivo Čović 

(objašnjenje u ime predlagatelja), Danira Bilić (replika), Ivo Čović (objašnjenje u ime 
predlagatelja), Božica Šolić (replika), Ivo Čović (objašnjenje u ime predlagatelja), Danira 
Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Stjepan Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Margareta 
Mađerić, Vesna Brezić (replika), Tomislav Babić i Božica Šolić. 

 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a  i za sjednicu Kluba gradskih 

zastupnika SDP-a. 
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Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 6 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 

prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Poslovno izvješće Uprave trgovačkog 
društva Zagrebački holding d.o.o. za 2010. s Izvještajem neovisnog revizora i konsolidiranim 
financijskim izvještajima Zagrebačkog holdinga d.o.o. i ovisnih društava za 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

4.  Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2010. 
 

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor 
za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu i 
Odbor za kontrolu. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradski su zastupnici primili dodatne informacije što ih je gradonačelnik Grada 
Zagreba dostavio na traženje Odbora za zdravstvo. 

 
Također su primili Prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a. 

 
Boro Kisjelica, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a), Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Srđan Subotić, Dan Špicer, 
Tomislav Babić, dr. sc. Zvonko Maković, Morana Paliković Gruden i dr. sc. Zvonko 
Maković (replika). 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije 
donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Ne prihvaća se Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 
zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
dostavi u roku od 60 dana novo izvješće o stanju imovine Grada Zagreba u kome će biti 
obrađene sve primjedbe i prijedlozi izneseni na sjednicama radnih tijela i Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
5.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone "Sesvetski Kraljevec - jug" 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Konačni prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 

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

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

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

 
ODLUKU 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone "Sesvetski Kraljevec - jug", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Konačni 
prijedlog. Amandman postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. Amandman su gradski 
zastupnici primili na klupe. 

 
Konačni prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo 

na sjednici 23. i 27. rujna 2011. i kao nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor 
za mjesnu samoupravu. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
1. Konačni prijedlog odluke nije u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada 

Zagreba jer GUP-om trafostanica nije predviđena u obuhvatu Plana. Neovisno o tome što je 
kao jedan od ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Buzinski Krči – Ranžirni kolodvor jug, u članku 6. Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči – Ranžirni kolodvor jug (dalje: Odluka), 
navedeno određivanje lokacije za gradnju nove trafostanice u zoni K2-4, izmjena i dopuna 
Plana ne može se donijeti dok se ne izmijeni GUP grada Zagreba. 

2. Konačni prijedlog odluke nije u skladu ni sa ciljevima i programskim polazištima 
izmjena i dopuna Plana utvrđenim člankom 6. Odluke, jer su izmjene i dopune šire od onih 
utvrđenih u Odluci: 

- zoni za reciklažno dvorište i komunalnu bazu (K1-RD) smanjena je površina sa 0,28 
ha na 0,20 ha, najmanja površina građevne čestice sa 1000 m² na 500 m² i građevinska bruto 
izgrađena površina sa 1.300 - 2.600 m² na 1.000 - 2.000 m² te je povećana tlocrtna 
izgrađenost pojedine čestice sa 30% na 50%; do korekcija je došlo i u drugim zonama, pa je 
ukupna građevinska bruto površina nadzemno svih zona izmijenjena sa 316.370 - 839.020 m² 
na 290.380 - 855.000 m²; 

- mijenjani su uvjeti smještaja i način gradnje građevina društvenih djelatnosti i 
sportsko - rekreacijskih sadržaja;  

- mijenjani su uvjeti uređenja javnih i zaštitnih zelenih površina. 
3. U članku 5. kojim se uređuju uvjeti smještaja i način gradnje poslovnih građevina 

dodana je točka 12.a Zona K2-3 GP u kojoj je propisano da je za gradski projekt potrebno 
utvrditi program i provesti javni arhitektonski natječaj u skladu s urbanističkim 
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propozicijama koje su određene ovom Odlukom. Međutim, u stavku 2. navedene točke 
utvrđene su samo neke, a ne i sve urbanističke propozicije potrebne za utvrđivanje programa i 
provođenje natječaja. Osim toga, u Konačnom prijedlogu odluke što je dostavljen Gradskoj 
skupštini u travnju 2011. bilo je propisano da visoka građevina mora biti udaljena najmanje 
polovicu svoje visine od međe pripadajuće građevne čestice, osim od javnoprometnih 
površina. Ta je odredba nakon ponovne javne rasprave brisana iako u ponovnoj javnoj 
raspravi nije bilo primjedbi. Tu odredbu nije trebalo brisati budući da člankom 83. GUP-a 
grada Zagreba kojim su utvrđena pravila gradnje na području Buzinskih Krča nije uređeno to 
pitanje već je propisana gradnja ulične mreže, mreže javnih prostora i građevina te uređenje 
neizgrađenih površina prema provedbenom dokumentu prostornog uređenja.  

Slijedom navedenoga, Odbor za Statut, Poslovnik i propise je predložio Gradskoj 
skupštini da ne donese predloženu odluku. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (30 "za"), skladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje odgodila odlučivanje o Konačnom prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug do 
iduće sjednice Gradske skupštine. 

Gradska se skupština suglasila s uvjetima koje je potrebno ispuniti do iduće sjednice 
Gradske skupštine a koje je u svojem Izvješću zatražio Odbor za prostorno uređenje. 

 
 

7.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ulica 
grada Gospića - sjeveroistok 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Ulica grada Gospića - sjeveroistok, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Martinovka - zona istok 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (30 "za"), skladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Martinovka - zona istok do usvajanja Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog 
plana grada Zagreba. 
 
 
9.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Prečko - istok 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (30 "za"), skladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana 
uređenja Prečko - istok do dostave mišljenja Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug. 
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10.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - 
zapad 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise predložio je Gradskoj skupštini da ne donese 

Prijedlog. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (30 "za"), skladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad do dostave odgovora Ministarstva zaštite 
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, po zatraženom upravnom nadzoru nad ispravkom 
Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad. 
 
 
11.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarska zona Sesvete - jug 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise predložio je Gradskoj skupštini da ne donese 

Prijedlog. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim"), skladno prijedlogu 

Odbora za prostorno uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete - jug do dostave 
odgovora Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, po zatraženom 
upravnom nadzoru nad ispravkom Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete - 
jug. 
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12.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijskog 
kompleksa Sesvetski Kraljevec 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga. Amandman su gradski zastupnici primili. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo na 

sjednici 23. i 27. rujna 2011. i kao nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja 

Športsko-rekreacijskog kompleksa Sesvetski Kraljevec, 
 

u predloženom tekstu s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
13.  Prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
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Jurica Meić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo obrazlaže Izvješće 
Odbora. 

 
U raspravi sudjeluje Stjepan Horvat. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
 o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 
učenike i studente slabijeg socijalnog statusa 
 

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

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

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

 
ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 
slabijeg socijalnog statusa, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i 
nemoćne osobe "Park" 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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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 (28 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe "Park", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
16.  Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 
 

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

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

ODLUKU 
 o promjeni sjedišta Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Prijedlog odluke o izmjeni i 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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni i dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u 

vlasništvu Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
18.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju Projekta - parking 
video nadzor 
 

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 sudjeluje Alen Ostojić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Sporazuma o preuzimanju Projekta - parking video nadzor, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Erste Group Immorent Leasing d.o.o.) 
 

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

tijela Odbor za 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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Boro Kisjelica, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslve i 

imovinu Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Vera Petrinjak-Šimek, Stjepan Horvat i Igor Rađenović. 
 
Gradska skupština jednoglasno odlučuje da će o Prijedlogu zaključka o prodaji 

zemljišta (Erste Group Immorent Leasing d.o.o.) glasovati kasnije tijekom sjednice. 
 
 
20.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja produžene Branimirove ulice u 
Sesvetama, od Zagrebačke do Brestovečke ceste s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš, Jurica Meić (replika), Jozo Radoš (neslaganje s 

replikom), Stjepan Horvat, Igor Rađenović (replika), dr. sc. Mirando Mrsić (replika) i Stjepan 
Horvat (neslaganje s replikama). 

 
Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 4 "protiv"), sukladno prijedlozima 

radnih tijela odgodila donošenje Zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja produžene 
Branimirove ulice u Sesvetama, od Zagrebačke do Brestovečke ceste s pripadajućom 
komunalnom infrastrukturom), dok gradonačelnik Grada Zagreba Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba ne predloži cjelovite izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2011. 
 
 
21.  Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja građevinskog zemljišta za 
izgradnju stambeno-poslovne građevine - Sajmišna bb) 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju natječaja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Ulice hrvatskih branitelja na 
k.č.br. 2410/9 i 2405/12 k.o. Stenjevec 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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog 

zemljišta za izgradnju odvojka Ulice hrvatskih branitelja na k.č.br. 2410/9 i 2405/12 k.o. 
Stenjevec s komunalnom infrastrukturom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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23.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke ulice od Ulice 
Kotarnica do produžene Ulice Antuna Šoljana na k.č.br. 2959/2 i dijelovima k.č.br. 
2966/1, 3919/10 sve k.o. Stenjevec te k.č.br. 5412/1 k.o. Vrapče 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. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise upozorava da Prijedlog nije u skladu sa 

Zaključkom što ga je na 24. sjednici, 20. travnja 2011. donijela Gradska skupština po kojem 
Grad Zagreb može sklapati ugovore o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za 
izgradnju onih prometnica koje su predviđene dokumentima prostornog uređenja. Odbor za 
Statut, Poslovnik i propise predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog imajući u vidu 
navedeni zaključak. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela nije 

prihvatila Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke ulice od Ulice Kotarnica 
do produžene Ulice Antuna Šoljana na k.č.br. 2959/2 i dijelovima k.č.br. 2966/1, 3919/10 sve 
k.o. Stenjevec te k.č.br. 5412/1 k.o. Vrapče s komunalnom infrastrukturom. 
 
 
24.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, od 
produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir) 
 

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 je skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 

odgodila donošenje Zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, od 
produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir), dok gradonačelnik Grada Zagreba Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba ne predloži cjelovite izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 
2011. 
 
 
25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju objekta za smještaj starijih 
osoba na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo na sjednici 21. 

i 27. rujna 2011. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba i smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženi 
zaključak pod uvjetom da predlagatelj do sjednice Gradske Skupštine u predloženom 
zaključku i Ugovoru o kupoprodaji definira plaćanje kamata na obročne otplate. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Odbora za socijalnu skrb obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlogu 

Odbora za socijalnu skrb odgodila odlučivanje o Prijedlogu zaključka o prihvaćanju ponude 
za kupnju objekta za smještaj starijih osoba na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, 
dok gradonačelnik Grada Zagreba Gradskoj skupštini Grada Zagreba: 

- ne predoči sve relevantne financijske elemente navedene ponude; 
- ne dostavi izvješće o ukupnim potrebama za smještajem starijih osoba na području 

Grada Zagreba i prijedlog kako osigurati njihov smještaj imajući u vidu postojeće 
neiskorištene prostorne kapacitete koji bi se mogli urediti za tu namjenu. 
 
 
26.  Prijedlog zaključka o poništenju Zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa 
radi kupnje objekta za organizirano stanovanje starijih osoba na području Gradske 
četvrti Maksimir i o objavi novog Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 
starije i nemoćne osobe na području Gradske četvrti Maksimir 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
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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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o poništenju Zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 

organizirano stanovanje starijih osoba na području Gradske četvrti Maksimir i o objavi 
novog Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za starije i nemoćne osobe na 

području Gradske četvrti Maksimir, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27.  Davanje suglasnosti na Izmjenu statuta Ustanove Regionalna energetska agencija 
sjeverozapadne Hrvatske 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Regionalne energetske agencije sjeverozapadne 
Hrvatske. 

 
Izmjenu je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izmjenu s osnove njezine 

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

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Izmjenu Statuta ustanove 
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 

 
Daje se suglasnost na Izmjenu Statuta ustanove Regionalna energetska agencija 

Sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, Dužice 1, što ju je donijelo Upravno vijeće Ustanove 7. 
lipnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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28.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug. 
 
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. 
 
 
29.  Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica". 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio i prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tatjane Marinić 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tatjane Marinić. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio i prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tatjane Marinić, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
31. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta "Žar ptica" 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Gradskog kazališta "Žar ptica". 
 
b) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog dramskog kazališta "Gavella" 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Gradskog dramskog kazališta "Gavella". 
 
Prijedlozi su upućeni gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje 

mišljenja. Mišljenja gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio i prijedloge akata i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta "Žar ptica", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adb) Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "protiv") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Gradskog dramskog kazališta "Gavella", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
32.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Hrvatskog prirodoslovnog muzeja 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. 
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Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 
Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio i prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
33.  Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije 
Grada Zagreba 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zapovjednika Zapovjedništva 
civilne zaštite Grada Zagreba 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju zapovjednika 

Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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35.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Rudeš 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Rudeš, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. Prvenstvom 
zagrebačkih osnovnih škola "Memorijal Marko Horvat" 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 39. Međunarodnim plivačkim 
mitingom "Mladost 2011." 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 61. obljetnicom postojanja 
ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu u 2011. i 
najboljeg mladog umjetnika 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem desete 
obljetnice Otvorene računalne radionice "Svi smo protiv" 
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 19. Veslačkim susretom 
osmeraca studenata strojarstva 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

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

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. Prvenstvom zagrebačkih osnovnih škola 

"Memorijal Marko Horvat", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 39. Međunarodnim plivačkim mitingom "Mladost 

2011.", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 61. obljetnicom postojanja ULUPUH-a i 
dodjelom nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu u 2011. i najboljeg mladog 

umjetnika, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem desete obljetnice Otvorene računalne 
radionice "Svi smo protiv", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 19. Veslačkim susretom osmeraca studenata 
strojarstva, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Nastavak rasprave i glasovanje o Prijedlogu zaključka o prodaji zemljišta (Erste Group 
Immorent Leasing d.o.o.) 
 
19.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Erste Group Immorent Leasing d.o.o.) 
 

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Vera Petrinjak-Šimek, Boro Kisjelica (objašnjenje u ime 
predlagatelja) i Zvane Brumnić. 
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlozima 

radnih tijela nije prihvatila Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Erste Group Immorent 
Leasing d.o.o.) smatrajući da je zbog transparentnosti potrebno za prodaju navedene 
nekretnine provesti postupak javnog natječaja. 

 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac zaključuje 

29. sjednicu u 18,27 sati. 
 
KLASA: 021-05/11-01/314 
URBROJ: 251-01-06-11-7 
Zagreb, 27. rujna 2011. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević 

POTPREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr. sc. Tatjana Holjevac 

 


