
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
34. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

28. veljače 2012. 
 



 

ZAPISNIK 
 

34. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 28. veljače 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 9,10 sati 

 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Željko 

Brebrić, Vesna Brezić, Zvane Brumnić, Stanko Gačić, mr. sc. Tatjana Holjevac, Stjepan 
Horvat, mr. sc. Josip Hren, Nura Ismailovski, mr. pharm., Martina Jović, mr. sc. Marin 
Knezović, dr. sc. Pavel Kobler, dr. stom., dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, Darinko Kosor, dr. 
sc. Dragan Kovačević, dr. sc. Josip Kregar, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić, Nikola 
Ljuban, Margareta Mađerić, dr. sc. Zvonko Maković, Siniša Markulin, Nenad Matić, Jurica 
Meić, Ivana Mlinar Horvat, Melita Mulić, Alen Ostojić, Morana Paliković Gruden, Stipe 
Pavlović, Mirjana Pavoković, Tin Pažur, Josip Petrač, Vera Petrinjak-Šimek, Dalibor 
Prevendar, Ivan Račan, Jozo Radoš, Igor Rađenović, Srđan Subotić, Božica Šolić, Dan 
Špicer, Dragan Vučić, Darko Vuletić, Mario Zubović, prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. 
med. 

 
Nenazočna gradska zastupnica koja je svoj izostanak najavila: Dinka Pavelić, dipl. 

ing. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, Vesna Majher, dr. sc. Velimir 

Srića i Vilina Šincek-Pećanić. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Jelena Pavičić 

Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Dejan Subotić - tajnik Gradske 
skupštine Grada Zagreba; mr. sc. 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; 
Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada; mr. sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Krešimir Ladešić - 
pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za 
financije; mr. sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
Zvonimir Šostar - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; mr. sc. Višnja Fortuna - 
pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Davor Jelavić - 
pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Silvije 
Novak - pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Zoran Nevistić - 
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za 
katastar i geodetske poslove; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Tedi 
Lušetić i Biserka Bucković - zamjenici pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport; Božidar Merlin - zamjenik 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; Renata Šimon - 
zamjenica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Velimir Hlevnjak - pomoćnik 
pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Dianora Kobia 
Lulić - pomoćnica pročelnika Stručne službe gradonačelnika; Božica Šimleša - pomoćnica 
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Mijo Bezer, Vesna Lubin i 
Marijana Sironić - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Vesna Helfrih - pomoćnica pročelnika 



  
 

Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; Stjepan Kelčec Suhovec - pomoćnik pročelnice 
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Nenad Ivanković - viši savjetnik u 
Uredu za upravljanje u hitnim situacijama; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; 
Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Željko Sladović - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; 
Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Mario Jelić - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; 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.; Marijan 
Ožanić - direktor Razvojne agencije Zagreb - T.P.Z. d.o.o.; Mario Klarić - direktor 
Vodoprivrede Zagreb d.d.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Bože 
Čović - voditelj Podružnice AGM; Ante Cicvarć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor 
Zagreb; mr. sc. Branimir Valašek - voditelj Podružnice Čistoća; Joško Jakelić - voditelj 
Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Dario Kobešćak - voditelj 
Podružnice Tržnice Zagreb; Ivo Erić - voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; 
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; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Milan 
Trbojević - voditelj Podružnice Zagrebački velesajam; Rina Nujić - zamjenjuje voditelja 
Podružnice ZGOS; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; Raman Fazlievski - 
potpredsjednik Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba; Kemal Bukvić - 
predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Jaromil Kubiček - 
predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba; Jasminka Petter - predstavnica 
njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Walentyna Lončarić - predstavnica poljske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Zlatko Jevak - predstavnica slovačke nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada 
Zagreba; Tomislav Kiš - predstavnik Novog sindikata; Mario Iveković - voditelj ureda 
Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; Mani Gotovac - predsjednica Kazališnog vijeća 
Zagrebačkog kazališta mladih; Đurđica Težak - članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Trnsko"; Karmen Tureček - predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Srednjaci"; 
Sandra Keblar - predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac"; Mandica 
Brezović - predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Potočnica"; Nikola Capan - član 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Utrina"; Maja Andrić – predsjednica Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Špansko" i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 34. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 38 (naknadno je evidentirano 46 gradskih zastupnika) 

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

 
Obavještava gradske zastupnike o Zaključku Odbora za izbor i imenovanja o 

odobrenju službenog putovanja Petru Puntijaru, članu Savjeta mladih Grada Zagreba, u 
Nizozemsku, od 25. veljače do 4. ožujka 2012. o kojem odobrenju se obavještava Gradska 
skupština. 

 



  
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća zapisnik 33. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 28. veljače 2012. 

 
Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o 
prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zagreb film s trgovačkog društva 
Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava. 

 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Travno", Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Utrina", Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Vjeverica" i Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu i obrazovanje Susedgrad. 

 
Mr. sc. Tatjana Holjevac, članica Upravnog vijeća Javne ustanove "Maksimir" 

obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne 
ustanove "Maksimir". 

 
Maja Andrić, predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Špansko" obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića 
"Špansko". 

 
Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika 
Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče i Prijedlog zaključka o razrješenju i 
imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice "Sveti Duh". 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže izmjenu 

redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga i to na način da dosadašnje točke prijedloga 
dnevnog reda 34. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. i 35. Prijedlog zaključka o prijedlogu za razrješenje člana i za 
imenovanje dvaju članova u Nadzorni odbor APIS IT d.o.o. Gradska skupština Grada 
Zagreba razmatra kao točke 2. i 3. Navedeno predlaže jer će se danas održati sjednica 
Skupštine Trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. na kojoj bi se donijela odluka o 
imenovanju članova Nadzornog odbora tog Društva. 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava 
ustanove Zagreb film s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i 
obavljanju osnivačkih prava. 

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

 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 4 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Travno". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka c) točke 32. prijedloga dnevnog reda. 

 



  
 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 6 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Utrina". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka l) točke 32. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 7 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Vjeverica". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka p) točke 32. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 5 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko". 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka t) točke 32. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka b) točke 35. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove "Maksimir". 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 36. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Klinike za 
psihijatriju Vrapče. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 41. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničke 
bolnice "Sveti Duh". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 41. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća prijedlog da se izmijeni redoslijed 

razmatranja na način da Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog 
odbora Zagrebačkog holdinga d.o.o. razmatra kao točku 2. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća prijedlog da se izmijeni redoslijed 

razmatranja na način da Prijedlog zaključka o prijedlogu za razrješenje člana i za imenovanje 
dvaju članova u Nadzorni odbor APIS IT d.o.o. razmatra kao točku 3. 



  
 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 

dopunama i izmjenama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
2. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
3. Prijedlog zaključka o prijedlogu za razrješenje člana i za imenovanje dvaju članova u 
Nadzorni odbor APIS IT d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
4. ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do 
kraja 2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Prijedlog odluke o upravljanju i stjecanju građevinskog zemljišta 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili 
radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za 2012., 
s projekcijom za 2013. i 2014. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubrava - Centar 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - 
Vukovarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o najmu stanova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 



  
 

 
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih 
prava ustanove Zagreb film s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad 
Zagreb i obavljanju osnivačkih prava 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o integriranom prijevozu putnika i 
tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i 
Krapinsko zagorske županije 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju Sabirne ulice 1, Ostale ulice 1 i 3, kolno - 
pješačke površine 1 i 3 i nogostupa 3 s komunalnom infrastrukturom u Zagrebu, 
Brezovica, Zadvorsko - I ETAPA, sve prema UPU "USA škola" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za rekonstrukciju-izgradnju Zadarske i Kninske ulice 
te rekonstrukciju dijela Selske ceste (I. etapa) s komunalnim vodnim građevinama za 
opskrbu pitkom vodom i izgradnjom objekata i uređaja javne rasvjete (FILIPO 
PROTEKT d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina (Graditelj-Zaprešić) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. - Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (Bumes d.o.o.) 
- Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine (Bumes d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju sporazuma između HOTO Grupe d.o.o. i Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponuda za kupnju objekta za smještaj starijih 
osoba na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
23. Izvješće o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Zagreba za 2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 



  
 

 
24. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zagreba za 2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
25. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Zagreba i Grada Prištine 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
26.a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u 
ciklusu "Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada 
Zagreba" 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 
baštine 2012. 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
27.a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju i ukidanju javnoprometnih 
površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
28. Prijedlog zaključka o imenovanju zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Gornja Dubrava 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava 
 
29. Davanje suglasnosti na Statut Kulturno informativnog centra 
Predlagatelj: Ravnatelj Kulturno informativnog centra 
 
30. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Matije Gupca 
Predlagatelj: Školski odbor Osnovne škole Matije Gupca 
 
31. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Zagrebačkog kazališta mladih 
 
32. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Trnsko" 
 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Travno" 
 
c) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
d) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Srednjaci" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Srednjaci" 
 
e) Prijedlog imenovanja ravnateljice Dječjeg vrtića ''Mali princ'' 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' 



  
 

 
f) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac" 
Predlagatelj: Upravno vijeće  Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac" 
 
g) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrapče" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vrapče" 
 
h) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Leptir" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Leptir" 
 
i) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Siget" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Siget" 
 
j) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Potočnica" 
 
k) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Utrina" 
 
l) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
m) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrbik" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vrbik" 
 
n) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Zrno" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zrno" 
 
o) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vjeverica" 
 
p) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
r) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" 
 
s) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
 
t) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Špansko" 
 
33. - Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja, 
ulica i trgova 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i izbor člana Odbora za izbor i imenovanja 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 



  
 

 
34. Prijedlog zaključka o prestanku dužnosti člana i izboru člana u Zajedničko vijeće 
Grada Zagreba i Zagrebačke županije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
35. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
 
b) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
36. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove "Maksimir" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Javne ustanove "Maksimir" 
 
37. Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje 
natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
38. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Čučerje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Otona Ivekovića 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma "Dora 
Pejačević" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Maksimir 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
39. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Tehničkog 
muzeja 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
40. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Gajnice" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Radost" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"En ten tini" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
41. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 
Klinike za psihijatriju Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća 
Kliničke bolnice "Sveti Duh" 
Predlagatelj: Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 
 



  
 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

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

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

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

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 17 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

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

Zagreba Milanu Bandiću je li prihvatio mišljenje Državnog ureda za reviziju iz Izvješća o 
obavljenoj reviziji Proračuna Grada Zagreba za 2010. da se preispita opravdanost varijacije 
77 kao i drugih varijacija vezanih za projekt pročistača otpadnih voda. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto se umjesto poskupljenja 
cijena usluga Zagrebačkog holdinga d.o.o. ne smanjuju troškovi zaposlenika. 

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

 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću smatra li da su iscrpljene sve mogućnosti 
kako bi se smanjili veliki gubici unutar Zagrebačkog holdinga d.o.o. i da su jedini izlaz 
najavljena poskupljenja te što bi se dogodilo kada gradonačelnik Grada Zagreba ne bi 
prihvatio poskupljenja. 

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

 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li i dalje ustraju na 
poskupljenju javnog gradskog prijevoza, posebno na poskupljenju studentskog javnog 
gradskog prijevoza ali i prijevoza zaposlenih u gradu Zagrebu te zašto te uštede ne ostvare u 
vlastitoj kući, u Zagrebačkom holdingu d.o.o. 

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. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću hoće li grad Zagreb dobiti groblje za kućne ljubimce. 



  
 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se na javne površine grada 
Zagreba postave automatski uređaji za reanimaciju. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kako će se izmjene poreznih zakona i najavljeni porast cijena usluga 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. odraziti na punjenje Proračuna Grada Zagreba. Gradski 
zastupnik je zatražio i odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se uključi u sastanke Vlade 
Republike Hrvatske o Zagrebu na Savi. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada namjerava izvijestiti Gradsku skupštinu o ulaganju 35 milijuna kuna u 
stadion u Maksimiru, u koje radove se novac ulaže i kada će početi realizacija. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se riješi pitanje nepropisno 
parkiranih automobila u Paromlinskoj. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i prijedlog. U vezi 
pitanja obećao je odgovor nakon što sudski vještak procjeni trošak sanacije štete i stupanj 
dovršenosti sjeverne tribine. 

 
Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr. pharm. postavlja pitanje predsjedniku 

Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliki je godišnji prihod 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. od oglašavanja na vozilima i u unutrašnjosti vozila, te da li 
planira povećanje cijene oglašavanja. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović najavio je odgovor u 
pisanom obliku. 

 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje pročelniku Službe za mjesnu 

samoupravu Zoranu Nevistiću od kada je uređenje policijske stanice mala komunalna akcija i 
zašto je to mala komunalna akcija. 

Usmeni odgovor pročelnika Službe za mjesnu samoupravu Zorana Nevistića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kada će se početi s izgradnjom precrpne 
stanice u Donjem Dragonošcu i vodospreme u Gornjem Dragonošcu. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću sanaciju Obreške ceste i ceste Odranski Strmec. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću o završetku radova na kanalizaciji kod ulaska na staru Karlovačku cestu. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću kupnju automobila za 

komunalno redarstvo. 



  
 

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

Milanu Bandiću o mogućnosti ulaganja sredstava u druge namjene a ne u obnovu stadiona u 
Maksimiru. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću proširenje dimenzija 
pojedinog parkirnog mjesta. 

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

Bandiću da mu dostavi iscrpan odgovor u pisanom obliku koliko je sredstava uloženo u 
gradnju i održavanje stadiona u Maksimiru od svibnja 2000. do danas s popisom izvođača 
radova i popisom ugovora za obavljanje radova čiji je investitor bio Grad i korisnik stadiona. 

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

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću i predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću što znači kaznena prijava  Gradu Zagrebu zbog nepoštivanja odredbe Zakona o 
otpadu vezano za način obračuna odvoza komunalnog otpada, koje su moguće posljedice i 
tko je za to odgovoran. 

Predlaže održavanje tematske sjednice u vezi s gospodarenjem otpadom. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor na pitanje u pisanom 

obliku. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića i predsjednika Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Vera Petrinjak-Šimek postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda 

za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davoru 
Jelaviću zašto nadležni ured problem parkiranja ne rješava u dogovoru s mjesnim odborima, 
kao što je već dogovarano, već građane zastrašuje prijetnjama kaznom zbog nepropisnog 
parkiranja. 

Predlaže Grada Zagreba Milanu Bandiću da se ukloni cvjetni konj sa Cvjetnog trga. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davora Jelavića na pitanje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje u vezi prijedloga. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica mr. sc. Tatjana Holjevac postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću koliko će izmjene u poreznom sustavu Republike Hrvatske utjecati 
na proračun Grada Zagreba. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da pripremi prijedlog odluke 
u vezi s izgradnjom komunalne infrastrukture. 

Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za financije Slavka Kojića na pitanje. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje u vezi pitanja. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 



  
 

 
Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi održavanja i čišćenja nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim 
stajalištima. 

Moli da joj se dostavi odgovor na pitanje postavljeno na 33. sjednici Gradske skupštine 
Grada Zagreba u vezi izgradnje vodovoda u podsusedskom naselju Jagodišće - Jarek. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
 
 

1.  Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Mr. sc. Tatjana Holjevac, članica Odbora Gradske skupštine za javna priznanja 

obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr. sc. 

Zvonko Maković i Stanko Gačić (replika). 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga d.o.o., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za razrješenje člana i za imenovanje dvaju članova 
u Nadzorni odbor APIS IT d.o.o. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 



  
 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za razrješenje člana i za imenovanje dvaju članova u Nadzorni odbor 

APIS IT d.o.o., 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do 
kraja 2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
ZagrebPlan, Razvojnu strategiju Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 

2013. su razmotrili kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za 
financije, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zaštitu 
okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za 
socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za 
međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za nacionalne 
manjine i kao savjetodavno tijelo Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Odbor za nacionalne manjine primio je ZagrebPlan, Razvojnu strategiju Grada 

Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. na znanje. 
Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za 

zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za mladež i Odbor za međugradsku i 
međunarodnu suradnju nisu prihvatili ZagrebPlan, Razvojnu strategiju Grada Zagreba, 
Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. 

Odbor za prostorno uređenje i Odbor za financije predlažu da se odgodi donošenje 
ZagrebPlana, Razvojne strategije Grada Zagreba, Strateških razvojnih usmjerenja do kraja 
2013.do sljedeće sjednice Gradske skupštine te iznose niz primjedaba kao i Odbor za 
zdravstvo, Odbor za mladež, Odbor za nacionalne manjine i Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao je slijedeće mišljenje: 
Odbor smatra da nema osnove za donošenje ZagrebPlana, Razvojne strategije Grada 

Zagreba jer izrađivač nije postupio po točki 4. zaključne ocjene Ministarstva regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u kojoj se "preporuča izrađivačima da ulože 
dodatan napor i sukladno preporukama ex-ante evaluatora i Ministarstva uklone ukazane im 
nedostatke", a nije obrazložio razloge za nepostupanje. 

Osim toga Odbor konstatira da predlagatelj nije dostavio iskaz o procjeni fiskalnog 
učinka predloženog akta, što jer obveza po članku 6. Zakona o fiskalnoj odgovornosti. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi donošenje ZagrebPlana dok ga 
predlagatelj ne doradi. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici na klupe primili očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na 

primjedbe iznesene na sjednicama radnih tijela. 



  
 

 
Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 

Grada obrazlaže ZagrebPlan, Razvojnu strategiju Grada Zagreba, Strateška razvojna 
usmjerenja do kraja 2013. 

 
U raspravi sudjeluju: dr. sc. Josip Kregar (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne 

liste), Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), mr. sc. Josip Hren (u 
ime Kluba nezavisnih zastupnika), mr. sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Davor Bernardić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a), dr. sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), dr. sc. Petar Kurečić, Srđan Subotić, Nura Isamilovski, mr. pharm., Alen Ostojić, 
Tomislav Babić, Božica Šolić, Danira Bilić, dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, dr. sc. Zvonko 
Maković, Tin Pažur i Dan Špicer. 

 
Gradska je skupština jednoglasno (35 "za"), odgodila odlučivanje o ZagrebPlanu, 

Razvojnoj strategiji Grada Zagreba, Strateškim razvojnim usmjerenjima do kraja 2013. 
(dalje: ZagrebPlan) dok gradonačelnik Grada Zagreba ne razmotri podnesene prijedloge, 
postavljena pitanja i dane primjedbe nadležnih radnih tijela i Savjet mladih Grada Zagreba - 
savjetodavnog tijela te podnesene prijedloge, postavljena pitanja i dane primjedbe na sjednici 
Gradske skupštine te sukladno istima ne doradi ZagrebPlan. 
 
 
5.  Prijedlog odluke o upravljanju i stjecanju građevinskog zemljišta 
 

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

radno tijelo Odbor za prostorno uređenje. 
Odbor za financije i Odbor za prostorno uređenje predložili su da se odgodi odlučivanje 

dok se Prijedlog ne nadopuni na način da se prije raspolaganja zemljištem pribavlja načelna 
suglasnost, da se regulira osnivanje i vođenje registra zemljišta, da se regulira pravo 
prvokupa, uređenje odnosa s investitorom obveza pribavljanja procjene Ministarstva 
financija-Porezne uprave, da se bolje opišu metode procjene te da se Odluka u cijelosti 
postupovno doradi. 

 
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 (33 "za"), odgodila odlučivanje o Prijedlogu odluke o 

upravljanju i stjecanju građevinskog zemljišta dok se navedeni prijedlog ne nadopuni na 
način da se prije raspolaganja zemljištem pribavlja načelna suglasnost, da se regulira 
osnivanje i vođenje registra zemljišta, da se regulira pravo prvokupa, uređenje odnosa s 
investitorom, obveza pribavljanja procjene Ministarstva financija-Porezne uprave, da se bolje 
opišu metode procjene te da se Odluka u cijelosti postupovno doradi. 
 
 



  
 

6.  Prijedlog odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili 
radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za 2012., 
s projekcijom za 2013. i 2014. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao je slijedeće mišljenje: 
Odbor 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 predloženu odluku pod uvjetom da do 
sjednice Gradske skupštine predlagatelj dostavi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici na klupe primili mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih 
sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za 2012., s projekcijom za 2013. i 

2014., 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubrava - Centar 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska je skupština Grada Zagreba na 30. sjednici, 25. listopada 2011. odgodila 

raspravu i odlučivanje o Prijedlogu, dok joj se ne dostave podaci o načinu rješavanja 
problema parkiranja te do dostave mišljenja Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava. 

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je amandmane na Prijedlog 6. prosinca 2011. 
Na 32. sjednici, 19. prosinca 2011. Gradska je skupština odgodila odlučivanje iz 

razloga što je potrebno u Prijedlogu odluke predložiti etapnost korištenja s obzirom na 
kapacitet parkirnih površina. Traženo je da je etapnost korištenja potrebno predvidjeti 
prvenstveno iz razloga što problem parkiranja treba sustavno riješiti jer je nedostajući broj 
parkirnih mjesta ne samo u obuhvatu UPU-a već i odmah uz obuhvat, ali izvan obuhvata 
Plana. 

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je amandmane na Prijedlog 14. veljače 2012. 
Amandmani predlagatelja postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 



  
 

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

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

ODLUKU 
 o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubrava - Centar, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska je skupština Grada Zagreba na 31. sjednici, 29. studenoga 2011. odgodila 

raspravu i odlučivanje o Prijedlogu do dostave cjelovitog prikaza prometnog rješenja za to 
područje te dok se ne ispune uvjeti koje je zatražio Odbor za prostorno uređenje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je amandmane na Prijedlog 8. prosinca 2011. 
Na 32. sjednici, 19. prosinca 2011. Gradska je skupština odgodila odlučivanje iz 

razloga što je potrebno Prijedlog odluke doraditi na način da se ispita mogućnost dorade 
prometnog rješenja kao spoj na ulicu Črnomerec umjesto na Ilicu, što je zatraženo da se 
predvidi način provedbe etapnosti prometnih rješenja te da je potrebno u etapnom rješenju 
obuhvata predvidjeti da se u I. etapi realizacije Plana predvidi izgradnja sportske dvorane i 
prostora mjesne samouprave, kao i ukupnih prostora društvene namjene. 

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je amandmane na Prijedlog 20. veljače 2012. 
Amandmani predlagatelja postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 

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

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

ODLUKU 
 o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 



  
 

9.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - 
Vukovarska 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Gradska je skupština Grada Zagreba na 31. sjednici, 29. studenoga 2011. odgodila 
raspravu i odlučivanje o Prijedlogu do dostave mišljenja Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - 
sjever te dok se ne dostavi analiza faza prometnog rješenja na realizaciji Šarengradske ulice 
te svi podaci terminskog plana realizacije koridora Šarengradske ulice. 

Na 32. sjednici, 19. prosinca 2011. Gradska je odgodila odlučivanje iz razloga što u 
Prijedlogu treba ograničiti tlocrt objekta i time smanjiti izgrađenost objekta. Nadalje je 
potrebno razraditi model financiranja građevinskog zemljišta kao i pribaviti mišljenje Vijeća 
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever. 

Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je amandmane na Prijedlog 24. veljače 2012. 
Amandmani predlagatelja postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 

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

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Marijana Sironić, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - Vukovarska, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o najmu stanova 
 

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

tijela Odbor za socijalnu skrb i Savjet mladih Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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



  
 

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

imovinu Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 o dopuni Odluke o najmu stanova, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 
 
11.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 
 

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

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat podnio je amandmane na Prijedlog. 
 
Gradski su zastupnici na klupe primili Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba o 

očitovanju na amandmane na Prijedlog što ga je podnio gradski zastupnik Stjepan Horvat. 
Gradonačelnik nije prihvatio amandmane. 

 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat povukao je amandmane u pisanom obliku. 
 
Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 



  
 

 
12.  Prijedlog odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a ponijeli su amandmane na Prijedlog. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno 

radno tijelo Odbor za kontrolu. 
Odbor za financije predlaže da se odgodi donošenje Prijedloga dok gradonačelnik 

Grada Zagreba ne dostavi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno do 
sljedeće sjednice Gradske skupštine do koje je potrebno doraditi predloženu odluku kao što je 
zatraženo. 

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

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

očitovanju na amandmane na Prijedlog što su ih podnijeli klubovi gradskih zastupnika. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (33 "za") odgodila raspravu i donošenje Prijedloga 

odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Zagreba dok gradonačelnik 
Grada Zagreba ne dostavi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno do 
sljedeće sjednice Gradske skupštine do koje je potrebno doraditi predloženu odluku kao što je 
zatraženo. 
 
 
14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih 
prava ustanove Zagreb film s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad 
Zagreb i obavljanju osnivačkih prava 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Tedi Lušetić, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 

obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden i dr. sc. Zvonko Maković. 



  
 

 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove 

Zagreb film s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i 
obavljanju osnivačkih prava, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2012. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Prijedlog za dopunu 
Prijedloga programa. Prijedlog za dopunu postaje sastavni dijelom Prijedloga programa. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, kao matično 

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

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Srđan Subotić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

PROGRAM 
međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2012., 

 
u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
 

16.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o integriranom prijevozu putnika i 
tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i 
Krapinsko zagorske županije 
 

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. 
 



  
 

Mijo Bezer, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i 

Jurica Meić. 
 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Sporazuma o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji 

na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju Sabirne ulice 1, Ostale ulice 1 i 3, kolno - 
pješačke površine 1 i 3 i nogostupa 3 s komunalnom infrastrukturom u Zagrebu, 
Brezovica, Zadvorsko - I ETAPA, sve prema UPU "USA škola" 
 

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 financije, Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za kontrolu nisu 

podržali Prijedlog. 
Odbor za prostorno uređenje predlaže da se odgodi odlučivanje o Prijedlogu dok se 

predlagatelj ne očituje u pisanom obliku prema kojoj će se zoni obračunavati komunalni 
doprinos. 

 
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: Božica Šolić, Jurica Meić, Božica Šolić (replika) i Jurica Meić 

(neslaganje s replikom). 
 
Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 3 "protiv) odgodila odlučivanje o 

Prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za izgradnju sabirne ulice 1, ostale ulice 1 i 3, kolno - pješačke 
površine 1 i 3 i nogostupa 3 s komunalnom infrastrukturom u Zagrebu, Brezovica, Zadvorsko 
- I. etapa, sve prema UPU "USA škola" dok se gradonačelnik Grada Zagreba ne očituje u 
pisanom obliku prema kojoj će se zoni obračunavati komunalni doprinos. 

 



  
 

 
Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 3 "protiv) podržala slijedeće mišljenje 

Odbora za kontrolu: "Odbor je podsjetio da od donošenja Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja USA škole, u ožujku 2011., zona obuhvata Urbanističkog plana uređenja USA 
škole nije premještena iz četvrte u prvu zonu naplate komunalnog doprinosa, te je 
jednoglasno predložio gradonačelniku i nadležnim gradskim uredima da u tom smislu 
pripreme i za sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba u mjesecu ožujku utvrde prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu." 
 
 
18.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za rekonstrukciju-izgradnju Zadarske i Kninske ulice 
te rekonstrukciju dijela Selske ceste (I. etapa) s komunalnim vodnim građevinama za 
opskrbu pitkom vodom i izgradnjom objekata i uređaja javne rasvjete (FILIPO 
PROTEKT 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. 
Radna tijela nisu podržala Prijedlog. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Zvane Brumnić, član Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 2 "suzdržana") nije donijela 

Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog 
zemljišta za rekonstrukciju-izgradnju Zadarske i Kninske ulice te rekonstrukciju dijela Selske 
ceste (I. etapa) s komunalnim vodnim građevinama za opskrbu pitkom vodom i izgradnjom 
objekata i uređaja javne rasvjete. 
 
 
19.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina (Graditelj-Zaprešić) 
 

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 (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji nekretnina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20.  - Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (Bumes d.o.o.) 
- Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine (Bumes d.o.o.) 
 

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

radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za 
kontrolu. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o ukidanju svojstva javnog dobra, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji nekretnine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju sporazuma između HOTO Grupe d.o.o. i Grada 
Zagreba 
 

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

tijela Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu nisu podržali Prijedlog. 



  
 

Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje o Prijedlogu dok 
gradonačelnik u cijelosti ne dostavi svu potrebnu dokumentaciju relevantnu za odlučivanje o 
ovoj točki koja se odnosi se na:  

- realizaciju javnog interesa sadržanog u 8 točaka Zaključka Gradskog poglavarstva od 
30. siječnja 2008. u području DPU-a Ilica – Preobraženska – Preradovićev trg – Varšavska – 
Gundulićeva; 

- cjelokupnu korespondenciju između Grada Zagreba i HOTO Grupe d.o.o. u vezi s 
realizacijom navedenog javnog interesa, s posebnim osvrtom na polivalentne dvorane. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Zaključkom Gradskog poglavarstva od 30. siječnja 2008. utvrđeno je osam točaka u 

kojima je sadržan javni interes u području DPU-a Ilica – Preobraženska – Preradovićev trg – 
Varšavska – Gundulićeva, a ne samo polivalentne dvorane. 

Stoga Odbor smatra da nema preduvjeta za donošenje predloženog zaključka dok 
Gradska skupština ne dobije potpunu informaciju i dokumentaciju u vezi s utvrđivanjem i 
realizacijom javnog interesa u području DPU-a koja će sadržavati podloge na temelju kojih je 
Gradsko poglavarstvo utvrdilo pojedini javni interes, s posebnim osvrtom na polivalentne 
dvorane, što je od utvrđenog javnog interesa do sada realizirano, zbog čega utvrđeni javni 
interes nije realiziran u cijelosti i kada će biti realiziran, sve ugovore sklopljene u vezi s 
realizacijom utvrđenog javnog interesa i pregled obveza Grada Zagreba po tim ugovorima s 
naznakom do sada ispunjenih obveza, preostalih obveza i rokova njihova dospijeća. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Prijedlog zaključka. 
Prijedlog zaključka gradski su zastupnici primili na klupe. 

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

obrazlaže Prijedlog. 
 
Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: dr. sc. Josip Kregar (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne 

liste), Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Srđan Subotić, Morana 
Paliković Gruden, Božica Šolić, dr. sc. Dragan Korolija-Marinić (replika), dr. sc. Petar 
Kurečić (replika), Margareta Mađerić (povreda Poslovnika), Božica Šolić (neslaganje s 
replikom), Srđan Subotić (replika), Danira Bilić i Jurica Meić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "protiv") nije donijela Zaključak o prihvaćanju 

sporazuma između HOTO Grupe d.o.o. i Grada Zagreba. 
 



  
 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 

zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da dostavi Gradskoj skupštini izvješće u 
vezi s utvrđivanjem i realizacijom javnog interesa u području DPU-a Ilica - Preobraženska - 
Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva koje će sadržavati sljedeće podatke i 
dokumentaciju: 

- podloge na temelju kojih je Gradsko poglavarstvo utvrdilo pojedini javni interes, s 
posebnim osvrtom na polivalentne dvorane, 

- što je od utvrđenog javnog interesa do sada realizirano, zbog čega utvrđeni javni 
interes nije realiziran u cijelosti i kada će biti realiziran, 

- sve ugovore sklopljene u vezi s realizacijom utvrđenoga javnog interesa, 
- tablični pregled obveza Grada Zagreba po tim ugovorima s naznakom koje su 

obveze do sada ispunjene a koje su preostale s rokovima njihova dospijeća. 
 
2. Gradonačelnik je dužan dostaviti izvješće u roku od 30 dana od dana primitka 

zahtjeva. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obrazlaže gradskim 
zastupnicima da je omaškom preskočio točku 13. dnevnog reda te da će se o istoj sada 
raspravljati. 
 
 
13.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje 
 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo. 
Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati Prijedlog. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Božica Šolić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jurica 

Meić i Davor Jelavić (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 



  
 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponuda za kupnju objekta za smještaj starijih 
osoba na području Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je utvrdio dopune Prijedloga. Dopune 
postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za socijalnu skrb. 
Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati Prijedlog. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i dopune s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Boro Kisjelica, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

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

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "protiv") nije donijela Zaključak o prihvaćanju 

ponuda za kupnju objekta za smještaj starijih osoba na području Grada Zagreba 
 
 
23.  Izvješće o izvršenim preraspodjelama u Proračunu Grada Zagreba za 2011. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba te je dostavio zaključke o 
preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2011. od 27. rujna, 25. 
studenoga, 12. prosinca i 30. prosinca 2011. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijelo Odbor za kontrolu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Igor Rađenović. 



  
 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Proračunu Grada Zagreba 

za 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24.  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zagreba za 2011. 
 

Analizu je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Analizu je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za mjesnu 

samoupravu donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Zagreba za 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Zagreba i Grada Prištine 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Prijedlog za dopunu 

Prijedloga programa. Prijedlog za dopunu postaje sastavnim dijelom Prijedloga programa. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, kao matično 

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

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



  
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Zagreba i Grada 

Prištine, 
 

u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u 
ciklusu "Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada 
Zagreba" 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 
baštine 2012. 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u ciklusu "Mladi umjetnici u 

Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada Zagreba", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske baštine 2012., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju i ukidanju javnoprometnih 
površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



  
 

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

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni Zaključka o imenovanju i ukidanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28.  Prijedlog zaključka o imenovanju zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Gornja Dubrava 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Gornja 

Dubrava, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
29.  Davanje suglasnosti na Statut Kulturno informativnog centra 
 

Predlagatelj je Ravnatelj Kulturno informativnog centra. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
Nakon rasprave Odbor jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne 

dade suglasnost na Statut Kulturno informativnog centra. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") nije dala suglasnost na Statut Kulturno 

informativnog centra. 
 

 
30.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Matije Gupca 
 

Predlagatelj je Školski odbor Osnovne škole Matije Gupca. 



  
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Matije Gupca 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 1. veljače 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
31.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih 
 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Zagrebačkog kazališta mladih. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

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

pripremio Prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 



  
 

 
32. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Trnsko" 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Travno" 
c) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
d) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Srednjaci" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Srednjaci" 
e) Prijedlog imenovanja ravnateljice Dječjeg vrtića ''Mali princ'' 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Mali princ'' 
f) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac" 
Predlagatelj: Upravno vijeće  Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac" 
g) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrapče" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vrapče" 
h) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Leptir" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Leptir" 
i) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Siget" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Siget" 
j) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Potočnica" 
k) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Utrina" 
l) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
m) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrbik" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vrbik" 
n) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Zrno" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zrno" 
o) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vjeverica" 
p) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
r) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" 
s) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
t) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Špansko" 
 

Prijedlozi za imenovanje upućeni su gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
Mišljenja gradonačelnika gradski su zastupnici primili. Gradonačelnik Grada Zagreba 
predlaže da se imenuje vršitelj dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Travno" "Utrina" i 
"Vjeverica". 

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

pripremio i prijedloge akata i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
Odbor za obrazovanje i šport nije podržao prijedloge za imenovanje ravnateljice 

Dječjeg vrtića "Travno", "Utrina" i "Vjeverica". 



  
 

 
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Travno", je Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 
dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Utrina" i je Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 
dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Vjeverica". 

 
Đurđica Težak, članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Trnsko" obrazlaže Prijedlog za 

imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko". 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu za 

imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice 
Dječjeg vrtića "Srednjaci", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Mali Princ", 
Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac", Prijedlogu za 
imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrapče", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice 
Dječjeg vrtića "Leptir", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Siger", 
Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica", Prijedlogu za imenovanje 
ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrbik", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića 
"Zrno", Prijedlogu za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica", Prijedlogu za 
imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" i Prijedlogu za imenovanje ravnatelja 
Dječjeg vrtića "Špansko". 

 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ada) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

add) 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Srednjaci", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
ade) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Mali princ", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 



  
 

 
adf) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adg) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrapče", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adh) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Leptir", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adi) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Siget", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adj) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adm) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrbik", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 



  
 

 
adn) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zrno", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adr) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića "Pčelica", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
ads) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adt) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adb) Gradska skupština većinom glasova (25 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije imenovala 

ravnateljicu Dječjeg vrtića "Travno". 
 
adc) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



  
 

 
adk) Gradska skupština većinom glasova (25 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije imenovala 

ravnateljicu Dječjeg vrtića "Utrina". 
 

adl) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ado) Gradska skupština većinom glasova (25 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije imenovala 

ravnateljicu Dječjeg vrtića "Vjeverica". 
 

adp) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

33.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja, 
ulica i trgova 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i izbor člana Odbora za izbor i imenovanja 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izbor člana Odbora za izbor i imenovanja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 



  
 

 
34.  Prijedlog zaključka o prestanku dužnosti člana i izboru člana u Zajedničko vijeće 
Grada Zagreba i Zagrebačke županije 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prestanku dužnosti člana i izboru člana u Zajedničko vijeće Grada Zagreba i 

Zagrebačke županije, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
35. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad upućen 

je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenja gradonačelnika gradski su 
zastupnici primili. Gradonačelnik predlaže da se imenuje vršitelj dužnosti ravnatelja. 

 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad je 

razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo 
Odbor za kulturu. 

Odbor za kulturu nije podržao Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad. 

 
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (26 "protiv") nije imenovala ravnatelja Centra za 

kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
 

adp) Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 



  
 

 
36.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove "Maksimir"  
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Javne ustanove "Maksimir". 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio Prijedlog akta. 
 
U raspravi sudjeluje Ivan Račan. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
 o imenovanju ravnatelja Javne ustanove "Maksimir", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
 

37.  Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Natječajno povjerenstvo za 
raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio izmjenu Prijedloga. Izmjena 
postaje sastavnim dijelom Prijedloga 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje natječaja za 

imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
38.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Čučerje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Otona Ivekovića 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma "Dora 
Pejačević" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Maksimir 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 



  
 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Čučerje, 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Otona 
Ivekovića, Prijedlogu zaključka o imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma 
"Dora Pejačević" i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora 
Učeničkog doma Maksimir. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Otona Ivekovića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma "Dora Pejačević", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
39.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Tehničkog 
muzeja 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Tehničkog muzeja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 



  
 

40.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Gajnice" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Radost" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"En ten tini" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Gajnice", 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Radost" i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "En ten tini". 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Gajnice", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Radost", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
41.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 
Klinike za psihijatriju Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća 
Kliničke bolnice "Sveti Duh" 
 

Predlagatelj je Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje. 



  
 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju 

Vrapče, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice 

"Sveti Duh", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Morana Paliković Gruden 
zaključuje 34. sjednicu u 19,20 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/79 
URBROJ: 251-01-06-12-7 
Zagreb, 28. veljače 2012. 
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