
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
35. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

29. ožujka 2012. 



ZAPISNIK 
 

35. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. ožujka 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 9,00 sati 
 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Miroslav 
Blažević, Željko Brebrić, Vesna Brezić, Zvane Brumnić, mr. sc. Tatjana Holjevac, Stjepan 
Horvat, mr. sc. Josip Hren, Nura Ismailovski, mr. pharm., Martina Jović, mr. sc. Marin 
Knezović, dr. sc. Pavel Kobler, dr. stom., Darinko Kosor, dr. sc. Dragan Kovačević, dr. sc. 
Josip Kregar, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić, Nikola Ljuban, Margareta Mađerić, Siniša 
Markulin, Nenad Matić, Jurica Meić, Ivana Mlinar Horvat, Melita Mulić, Alen Ostojić, 
Morana Paliković Gruden, Dinka Pavelić, dipl. ing., Stipe Pavlović, Mirjana Pavoković, Tin 
Pažur, Josip Petrač, Vera Petrinjak-Šimek, Dalibor Prevendar, Ivan Račan, Jozo Radoš, Igor 
Rađenović, Srđan Subotić, Vilina Šincek-Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan Vučić, 
Mario Zubović, prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr. sc. Dragan Korolija 

Marinić, Vesna Majher i dr. sc. Zvonko Maković. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Stanko Gačić, dr. sc. Velimir Srića i Darko Vuletić. 
 
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; 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; Ivica Fanjek - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; 
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; Marijana Sironić, Gordan Hanžek, 
Vesna Lubin i Vladimir Gruborović - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;  Željko Basta – 
pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Lidija Hrastić Novak, dr. 
med. – pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; Božica Šimleša i 
Đurđa Fočić Šoufek - pomoćnice pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
Marinka Bakula Anđelić - pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe 
s invaliditetom; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad; Luka 
Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - 
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predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; 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; 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.; Lidija Čilić - predstavnica Razvojne agencije Zagreb - 
T.P.Z. d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Mario Klarić - direktor 
Vodoprivrede Zagreb d.d.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Igor 
Pirija - direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba; Bože Šimleša - predstavnik Podružnice 
AGM; Ante Cicvarć - 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; Dario 
Kobešćak - voditelj Podružnice Tržnice Zagreb; Ivo Erić - voditelj Podružnice Upravljanje 
športskim objektima; Srđan Vlaović - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Igor Vidra - 
predstavnik 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; Zlatko Milanović - zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; Boris 
Guina - član Uprave Zagreb plakat; Raman Fazlievski - potpredsjednik Koordinacije vijeća 
nacionalnih manjina Grada Zagreba; Jaromil Kubiček - predsjednik Vijeća češke nacionalne 
manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov – predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada 
Zagreba; Jasminka Petter - predstavnica njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; 
Walentyna Lončarić - predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina 
Kovačević – predstavnica ruske 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; mr. 
sc. Irena Trauber Jurić – predstavnica HGK – Komora Zagreb; Vesna Matijašević – 
predsjednica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne služba Zagreb; Snježana Muretić 
- predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Budućnost"; Dubravko Majnarić - 
predsjednik Upravnog vijeća; Koncertne direkcije zagreb; Mirjana Juriša – predstavnica 
Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba; Mario Perčinić - predstavnik Udruge slijepih 
Zagreb; Zvjezdana Delić – predstavnica CeDePe - Društva osoba s cerebralnom  i dječjom 
paralizom Zagreb; Marica Mirić - predstavnica Društva distrofičara Zagreb; Denis Marijon – 
predstavnik Udruge Zamisli; Ivica Stančin – predstavnik Društva multiple skleroze Grada 
Zagreba; Marija Topić – predstavnik Udruge invalida rada Zagreba; Petar Kraljević – 
predstavnik Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba; Milan 
Ožegović – predsjednik Društva tjelesnih invalida; Branko Bizjak - dopredsjednik Društva 
distrofičara Zagreb i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 35. 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. 
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Obavještava gradske zastupnike da je sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u ime 

Gradske skupštine preuzeo slijedeća pokroviteljstva, i to nad: 
- 11. međunarodnom izložbom grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija ZGRAF 11 

s financijskom potporom u iznosu od 17.500,00 kuna; 
- VI. Izložbom izvornih pasmina domaćih životinja te Bambino kupom s financijskom 

potporom u iznosu od 30.000,00 kuna; 
- organizacijom proslave u povodu 35 godina osnutka i rada Nogometnog kluba 

Hrvatske Leskovac s financijskom potporom u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća zapisnik 34. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 28. veljače 2012. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da su predlagatelji, sukladno članku 143. stavku 3. Poslovnika povukli prijedloge, 
i to: 

- gradonačelnik Grada Zagreba Prijedlog odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih 
potraživanja Grada Zagreba; 

- Odbor za izbor i imenovanja Prijedlog zaključka za razrješenje i imenovanje člana 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić konstatira da su Klub 

gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a i gradonačelnik Grada Zagreba objedinili 
Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu stoga dosadašnje točke 3. i 4. prijedloga dnevnog 
reda postaju točka 3., a točke od 5. do 35. postaju točke od 4. do 34. prijedloga dnevnog reda. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za 
Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i 
određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine. 

 
Jurica Meić, član Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost hitnosti 

postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Budućnost", Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne 
direkcije Zagreb i Prijedlog zaključka o zaduženju nadležnog gradskog ureda. 

 
Gradska skupština ne prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog odluke o 

dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica 
područja za umanjenu vrijednost nekretnine. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet, iz klupe se izjašnjava da se Prijedlog odluke o 
dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica 
područja za umanjenu vrijednost nekretnine uputi u redovan postupak za 36. sjednicu 
Gradske skupštine Grada Zagreba. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Budućnost". 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka b) točke 28. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka b) točke 29. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o zaduženju nadležnog gradskog ureda. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka c) točke 29. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 

dopunama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2011. iz Zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Izvješće o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
3. Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina 
Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - 
zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, 
Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. 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 
 
12. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju darovanja (izgradnja dijela 
ulice Antuna Šoljana, od produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (Manta d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prava prvokupa (Kumičićeva 2) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u 
naselju Kraljevečki Novaki) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu zemljišta 
označenom kao 71/94 dijela z.k.č.br. 1479/1 k.o. Resnik) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju ponude za gradnju i 
opremanje osnovne škole i kombinirane dječje ustanove (vrtić i jaslice), po sistemu 
"ključ u ruke", u naselju Vrbani III. i osnivanju i prijenosu prava građenja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. - Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
- Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Programu održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19.a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2011. godini 
Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 



 6 

 
20. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2011. iz Programa socijalne politike Grada 
Zagreba od 2009. do 2012. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
23. Izvješće o provođenju Odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja 
audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija 
ili radija za 2011. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
24. Izvješće o izvršenju Programa međugradske i međunarodne suradnje za 2011. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
25. Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometne površine 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
26. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za hitnu medicinu 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 
 
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 7. međunarodnim 
natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
28.a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Budućnost" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Budućnost" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Budućnost" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
29.a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće Koncertne direkcije Zagreb 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije 
Zagreb 
c) Prijedlog zaključka o zaduženju nadležnog gradskog ureda 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
30. Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih 
Grada Zagreba i prijedlog teksta obrasca prijavnice za podnošenje prijedloga 
kandidata 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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31. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća ustanove 
Zagreb film 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
32. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve 
ekonomske škole 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Ante Kovačića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne Tina 
Ujevića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 
odgoj i obrazovanje "Goljak" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Šestine 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Matka Laginje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Maksimir 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole 
Vatroslava Lisinskog 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Dobriše Cesarića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
cestovni promet 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
33. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Utrina" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Bajka" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Matije Gupca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Krijesnice" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
34. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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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 18 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

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

Zagreba Milanu Bandiću u vezi s Strateškom procjenom utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom Grada Zagreba. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Mr. sc. Marin Knezović traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se uspostaviti cjelovita biciklistička mreža. 
Predlaže pročelnici Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada da 

pronađe adekvatan uredski prostor u centru grada za sklonište Dumovec za promicanje 
udomljavanja pasa. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog 
te najava da će se pitanje prostora uredskog prostora za sklonište Dumovec riješiti za mjesec 
dana. 

 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kada će početi radovi na izgradnji odvodnje 
ili kanalizacije u četvrti Brezovica s obzirom da su sredstva osigurana te da je odabran 
izvođač. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da se hitno krene u izgradnju prepumpne stanice i vodospreme u Donjem 
Dragonošcu, budući da se bez toga 750 m vodovodne mreže koja se sada gradi, neće moći 
staviti u funkciju. 

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

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

Ive Čovića. 
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Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li se radi na rješavanju 
problema parkiranja osobnih automobila stanara Gornjeg grada. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da izvijesti gradske 
zastupnike o problemu u vezi plaćanja energenata za dječje vrtiće, osnovne i srednje škole. 

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

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću hoće li se Vijeće za prevenciju Grada Zagreba spustiti na razinu vijeća mjesnih 
odbora kako bi se još izravnije provodile i osmišljavale preventivne aktivnosti. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da se 
kontrolorima podružnice Zagrebparking nabave službeni mobiteli zbog sigurnosnih razloga 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko je Zagrebački holding d.o.o. temeljem 
Odluke od 15. prosinca 2011., platio novčanih kazni i u kojem iznosu, te za koga su plaćene s 
imenom i prezimenom. Gradski zastupnik zatražio je odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da sustav naplate parkinga putem mobitela prilagode na način da ne naplaćuje 
parkirne karte u vrijeme kada je parkiranje besplatno. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Zvane Brumnić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću o djelokrugu radu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto je stala i kada se namjerava 
završiti gradnja olimpijskog bazena na Sveticama. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se roditeljima omogući 
plaćanje uplatnica za vrtić bez naknade /provizije/. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio odgovor 
u pisanom obliku nakon sastanka s Upravom Zagrebačkog holdinga d.o.o. 10. travnja 2012. 
Također je odgovorio na prijedlog i najavio da će poslije sastanka s Financijskom agencijom 
dati informaciju na idućoj sjednici Gradske skupštine, ne samo za roditelje nego za sve 
građane. 

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto roditelji djece smještene u gradskim vrtićima nisu dobili obračun 
cijene za prošlu godinu iz kojeg bi se vidio dug koji je  iskazan na uplatnicama za ovu godinu 
te temeljem koje odluke je taj dug iskazan. Gradska zastupnica zatražila je odgovor u 
pisanom obliku. 
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Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da joj se kaže zašto nije 
održana tematska sjednica gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu iako postoji dobra volja 
za održavanjem iste. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku na 
pitanje. U vezi prijedloga odgovorio je da će datum održavanja tematske sjednice Gradske 
skupštine u vezi gospodarenja otpadom dogovoriti na Predsjedništvu Gradske skupštine. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto su parkirališta oko tržnih centara Savica, Jarun i Špansko dana na 
upravljanje podružnici Zagrebparkingu iako nisu u vlasništvu Grada, pa traži da se vrate 
vlasnicima i suvlasnicima prostora u tržnim centrima koji su vlasnici tih parkirališta. Gradski 
zastupnik zatražio je odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će početi gradnja srednje škole u naselju Sopnica-Jelkovec i osnovne 
škole u naselju Iver. Gradski zastupnik zatražio je odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se ponovno uvede 
subvencija zajedničke vozne karte ZET-HŽ. 

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

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto Sježna kraljica kao vrhunska sportska priredba dobiva isti iznos 
novčanih sredstava kao i PBZ Indors. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Goran Kutlić navodi da je gradonačelnik rekao da nije potpisao 

nikakav ugovor u vezi najma sportskog terena u Trnskom, a on je osobno utvrdio da postoje 
akti u kojima gradonačelnik daje suglasnost za davanje u najam navedenog terena. Postavlja 
pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da li više ne kontrolira Grad, 
potpisuje li netko u njegovo ime akte te je li poduzeo kakve disciplinske postupke protiv tih 
ljudi. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Vilina Šincek-Pećanić postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću da se dostavi cjelovita informacija o slučaju neovlaštenog korištenja 
i rada nadležnih gradskih službi, te stanja korištenja gradskog prostora u Društvenom domu 
Trnsko. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da ukoliko se utvrdi da postoji 
neovlašteno korištenje gradskog prostora i u vezi s time nepostupanje nadležnih službi da se 
nadležni službenici pozovu na odgovornost. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i prijedlog, te 
najavio odgovor u pisanom obliku. 
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Gradska zastupnica Vesna Brezić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću postoji li namjera da se razradi koncepcija strateškog razvoja pojedine 
tržnice tzv. "buvljaka" za prodaju rabljene odjeće. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kako misli riješiti problem neiskorištenih poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada, te predlaže da se obrtnicima ti prostori daju u najam za jednu kunu. Gradska 
zastupnica zatražila je odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Morana Paliković Gruden postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću u kojem je zatražila da se dostavi pisani izvještaj o prostoru, višku 
prostora, iznajmljenim prostorima, uvjetima najma i dugovima za najam prostora kojima 
upravljaju škole, kulturne ustanove, vatrogasna društva, sportske udruge, mjesna samouprava, 
ustanove kao Zagreb film i Pučko otvoreno učilište itd., te da taj izvještaj bude podloga za 
mjere koje će donijeti Gradska skupština. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da zajedno posjete stan Marije 
Jurić Zagorke kojim upravlja jedna udruga i gdje se za programe vezane za uspomenu na 
Mariju Jurić Zagorku u tom stanu naplaćuje stanarina, čišćenje i dr. iako se ti programi 
financiraju preko Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport. 

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

 
 

1.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2011. iz Zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 
 

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

radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, 
Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
Gradska koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet 
mladih Grada Zagreba. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 

daje uvodno obrazloženje. 
 
Milan Ožegović, predsjednik Društva tjelesnih invalida i Branko Bizjak, dopredsjenik 

Društva distrofičara Zagreb uzimaju riječ u ime udruga osoba s invaliditetom. 
 
U raspravi sudjeluju: Vilina Šincek-Pećanić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSU-a, 

Kluba gradskih zastupnika SDP-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), 
Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Morana Paliković Gruden (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HNS-s), Davor Bernardić, Melita Mulić i Josip Petrač. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2011. iz Zagrebačke strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2.  Izvješće o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za kontrolu, kao matično radno tijelo i 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, Gradska koordinacija za ljudska prava, 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba daje uvodno 

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

liste), Božica Šolić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Davor Bernardić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a), Božica Šolić (replika), Melita Mulić, Martina Jović, Nenad 
Matić, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić i Srđan Subotić. 

 
Margareta Mađerić taži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje. 
 
Margareta Mađerić taži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 1 "protiv" i 2 "suzdržana"), sukladno 

prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika 

Grada Zagreba za razdoblje od 1. srpnja 2011. do 31. prosinca 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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3.  Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu 
 

Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a i gradonačelnik Grada 
Zagreba. 

 
Predlagatelji su podnijeli amandmane na Prijedlog. Amandmani postaju sastavnim 

dijelom Prijedloga. Amandmane su gradski zastupnici primili na klupe. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Ines Bravić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a), Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a), Morana 
Paliković Gruden (replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika) 
i Jurica Meić (neslaganje s replikom), Stjepan Horvat i Zvane Brumnić. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 4 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
 o građevinskom zemljištu, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  Prijedlog odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina 
 

Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a. 

 
Predlagatelji su podnijeli amandmane na Prijedlog. Amandmani postaju sastavnim 

dijelom Prijedloga. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno 

radno tijelo Odbor za prostorno uređenje. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 4 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
 o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje 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 Amandman s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Danira 

Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jozo Radoš (replika), Stjepan Horvat (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Dinka Pavelić, dipl. ing., Jurica Meić i 
Marijana Sironić (objašnjenje u ime predlagatelja). 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna 

Prostornog plana Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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6.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - 
zapad 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog 
22. i 28. ožujka. Amandmani 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, Odbor za 
mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Nadležna radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Odbor za prostorno uređenje predlaže Gradskoj skupštini da odgodi raspravu i 

odlučivanje o Prijedlogu odluke dok se ne riješi problem spornog Ispravka, dok se Prijedlog 
odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće – zapad ne uskladi s 
Programom za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće – zapad, te da 
se nađe način da se zaustavi izdavanje akata za zahvate u prostoru za kazete koje su predmet 
Izmjena i dopuna do donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana 
uređenja Središće-zapad te da se u razloge za donošenje Odluke istakne sadržaj ispravka. 

Odbor je predložio Gradskoj skupštini zaključak. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je dao sljedeće mišljenje: 
Amandmani na Prijedlog odluke podneseni su u skladu s Poslovnikom Gradske 

skupštine Grada Zagreba. 
Imajući u vidu mišljenje i nalaz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove po kojem akti ispravaka odluka o donošenju 
prostornih planova ne proizvode pravne učinke, te dopis Ministarstva od 6. ožujka 2012., po 
kojem je u postupku izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad 
potrebno obuhvatiti sve prethodne izmjene UPU-a koje su provedene kroz ispravke grešaka, 
Odbor smatra da nisu ispunjene pretpostavke za donošenje predložene odluke jer njome nisu 
obuhvaćeni ispravci UPU-a Središće - zapad.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad dok se ne riješi problem spornog Ispravka, dok 
se Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad 
ne uskladi s Programom za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - 
zapad, te da se nađe način da se zaustavi izdavanje akata za zahvate u prostoru za kazete koje 
su predmet Izmjena i dopuna do donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog 
plana uređenja Središće - zapad te da se u razloge za donošenje Odluke istakne sadržaj 
ispravka. 
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Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlogu 

Odbora za prostorno uređenje donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Nalaže se gradonačelniku Grada Zagreba da Gradskoj skupštini Grada Zagreba dostavi 
popis ispravaka na koje se odnosi mišljenje i nalaz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove od studenog 2011. na način da se 
naglasi koji od ispravaka je potrebno provesti kroz proceduru propisanu za izmjene i dopune 
planova, koji od ispravaka ima obilježje tehničke pogreške, a koji ispravak ima obilježje 
ispravka, s analizom rješavanja svakog od ispravaka te s analizom postupaka u tijeku. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
7.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, 
Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
 

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

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

Odbor za komunalno gospodarstvo predlaže Gradskoj skupštini da ne donese 
predloženu odluku. 

Odbor za prostorno uređenje predlaže da se odgodi rasprava i odlučivanje o Konačnom 
prijedlogu dok gradonačelnik Grada Zagreba ne dostavi Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
analizu provedbe cijelog plana s posebnim naglaskom na detaljne planove uređenja te izračun 
troškova komasacije za područja za koja je planirano donošenje detaljnih planova uređenja. 

 
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 većinom glasova (26 "za", 5 "protiv" i 3 "suzdržana"), sukladno 

prijedlogu Odbora za prostorno uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Konačnom 
prijedlogu odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, Savica za zonu 
Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska dok gradonačelnik Grada Zagreba ne 
dostavi Gradskoj skupštini Grada Zagreba analizu provedbe cijelog plana s posebnim 
naglaskom na detaljne planove uređenja te izračun troškova komasacije za područja za koja 
je planirano donošenje detaljnih planova uređenja. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su amandmane na Prijedlog. 

 
Prijedlog i amandmane je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično 

radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje, 
Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Amandmani na Prijedlog odluke podneseni su u skladu s Poslovnikom Gradske 

skupštine Grada Zagreba. 
Odbor smatra da članak 6. stavak 1. Prijedloga odluke kojim je propisano da je 

obveznik komunalnog doprinosa dužan prvi obrok platiti u roku od 15 dana od primitka 
rješenja, nije u skladu s člankom 133. Zakona o općem upravnom postupku. Navedenim je 
člankom Zakona propisano da se rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava nakon što 
postane izvršno. Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije 
izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom rješenja stranci ako 
žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, 
danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u 
povodu žalbe. 

Odbor smatra da Gradska skupština može donijeti predloženu odluku pod uvjetom da 
predlagatelj uskladi članak 6. stavak 1. s navedenim Zakonom. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje na amandmane klubova. 

Gradonačelnik Grada Zagreba je prihvatio amandmane. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba podnio je Amandman koji postaje sastavnim dijelom 

Prijedloga. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima što ih je predlagatelj prihvatio i s Amandmanom 
predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
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Prijedlog i amandmane je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično 

radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje, 
Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za kontrolu i Savjet mladih Grada 
Zagreba. 

Odbor za mjesnu samoupravu predložio je da Gradska skupština donese predloženu 
odluku uz uvjet da predlagatelj predloži amandmane kojima se u naslovu riječi "izmjenama i 
dopunama" mijenjaju u riječ "izmjeni" te se brišu članci 2.,3. i 4. Prijedloga odluke. 

Odbor za prostorno uređenje, Odbor za komunalno gospodarstvo i Savjet mladih Grada 
Zagreba predložili su Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Amandmani na Prijedlog odluke nisu podneseni u skladu s Poslovnikom Gradske 

skupštine Grada Zagreba.  
Po odredbi članka 101. stavka 1. Poslovnika, prijedlog da se izmijeni ili dopuni 

prijedlog odluke podnosi se u obliku amandmana. Člankom 104. stavkom 3. Poslovnika 
propisano je da se o amandmanima glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga odluke na 
koje se oni odnose. Iz navedenih odredbi Poslovnika proizlazi da se amandmanima mogu 
mijenjati i dopunjavati odredbe u dostavljenom Prijedlogu odluke i dodavati odredbe koje su 
u vezi s tim odredbama, a njima se ne može dopunjavati Prijedlog odluke tako da se u njega 
unose nove odredbe koje nisu u vezi s odredbama u dostavljenom Prijedlogu odluke. U 
suprotnom bi u konkretnom slučaju svaki ovlašteni predlagatelj mogao podnijeti amandmane 
na Prijedlog odluke kojim bi se mijenjao ili dopunjavao bilo koji članak važeće Odluke o 
komunalnom redu, neovisno o prijedlogu predlagatelja, što nije smisao instituta amandmana. 

Odbor nema primjedbi na Prijedlog odluke 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, bez amandmana 
predlagatelja. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Sukladno članku 143. stavku 3. gradonačelnik Grada Zagreba je povukao amandmane 

na Prijedlog. Povlačenje su gradski zastupnici primili na klupe. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o komunalnom redu, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela 
 

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

radno tijelo Odbor za kontrolu. 
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Odbor za kontrolu predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor smatra da članak 1. Prijedloga odluke nije u skladu sa Zakonom o sustavu 

unutarnjih financijskih kontrola (Narodne novine 141/06) i Pravilnikom o provedbi 
financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 130/11) u dijelu koji se 
odnosi na trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba. 

Po odredbi članka 2. Zakona, odredbe Zakona odnose se na proračunske korisnike i 
izvanproračunske zavode, odnosno fondove (dalje u tekstu: korisnici proračuna). 

Po odredbi članka 2. Pravilnika, odredbe Pravilnika odnose se na proračunske i 
izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Prema podacima iz Registra proračunskih izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu, 
trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba nisu u Popisu proračunskih korisnika 
proračuna Grada Zagreba ni u Popisu izvanproračunskih korisnika proračuna Grada Zagreba. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje dok predlagatelj ne uskladi 
Prijedlog odluke s navedenim propisima. 

 
Odbor za financije podržao je prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili dopis Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu gradskih upravnih tijela dok gradonačelnik Grada Zagreba ne uskladi Prijedlog s 
Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (Narodne novine 141/06) i Pravilnikom o 
provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 130/11) u 
dijelu koji se odnosi na trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba. 
 
 
11.  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 Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o 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", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju darovanja (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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni Zaključka o prihvaćanju darovanja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (Manta 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. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju darovanja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju prava prvokupa (Kumičićeva 2) 
 

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: 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju prava prvokupa, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u 
naselju Kraljevečki Novaki) 
 

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. 
Nadležna radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da ne donese predloženi 

zaključak. 
Odbor za financije predlaže da se odgodi rasprava i odlučivanje o Prijedlogu do 

sljedeće sjednice Gradske skupštine u travnju 2012., do kada nadležni gradski uredi trebaju 
dostaviti kompletnu analizu sa: 

- izračunom komunalnog doprinosa koji će Grad uprihoditi od gradnje planiranih šest 
objekata, 

- troškovima izgradnje pristupne prometnice s kompletnom komunalnom 
infrastrukturom, 
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- procjenama vrijednosti zemljišta koje se prenosi u vlasništvo Gradu, odnosno s 
procjenom zemljišta koje će Grad na ime naknade prenijeti u vlasništvo investitora,  

da bi se moglo utvrditi postoji li interes Grada, te ako postoji koliki je. 
 
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 (34 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra 
(izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki Novaki) do sljedeće sjednice Gradske skupštine u 
travnju 2012., do kada nadležni gradski uredi trebaju dostaviti kompletnu analizu sa: 

- izračunom komunalnog doprinosa koji će Grad uprihoditi od gradnje planiranih šest 
objekata, 

- troškovima izgradnje pristupne prometnice s kompletnom komunalnom 
infrastrukturom, 

- procjenama vrijednosti zemljišta koje se prenosi u vlasništvo Gradu, odnosno s 
procjenom zemljišta koje će Grad na ime naknade prenijeti u vlasništvo investitora,  
da bi se moglo utvrditi postoji li interes Grada, te ako postoji koliki je. 

 
 
16.  Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu zemljišta 
označenom kao 71/94 dijela z.k.č.br. 1479/1 k.o. Resnik) 
 

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 (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o ukidanju svojstva javnog dobra, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju ponude za gradnju i 
opremanje osnovne škole i kombinirane dječje ustanove (vrtić i jaslice), po sistemu 
"ključ u ruke", u naselju Vrbani III. i osnivanju i prijenosu prava građenja 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je utvrdio Zaključak o izmjeni 
Prijedloga. Izmjena postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i izmjenu s osnove 

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

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni Zaključka o prihvaćanju ponude za gradnju i opremanje osnovne škole i 
kombinirane dječje ustanove (vrtić i jaslice), po sistemu "ključ u ruke", u naselju 

Vrbani III. i osnivanju i prijenosu prava građenja, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18.  - Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
- Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Programu održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
 

Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješća je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu 
samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da ne prihvati podnesena izvješća. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor konstatira da su preraspodjelama mijenjani i dopunjavani programi što ih je 

donijela Gradska skupština što nije prihvatljivo jer je Gradska skupština nadležna za 
donošenje programa pa tako i njihovih izmjena i dopuna. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati podnesena izvješća. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Ne prihvaća se Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava u Programu 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. 
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19. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2011. godini 
 

Izvješća je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješća je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu 
samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da ne prihvati podnesena izvješća. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor konstatira da su programi što ih je donijela Gradska skupština mijenjani i 

dopunjavani preraspodjelama sredstava tako da su dodani novi objekti i uređaji za koje u 
programima što ih je donijela Gradska skupština sredstva nisu bila planirana ili su sredstva 
planirana u programima za pojedine akcije smanjena na nula kuna. Time su kroz 
preraspodjele sredstava mijenjani i dopunjavani programi mimo Gradske skupštine što je 
neprihvatljivo jer je donošenje programa pa i njihovih izmjena i dopuna u nadležnosti 
Gradske skupštine.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati podnesena izvješća. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (35 "protiv") nije prihvatila Izvješće o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2011. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (35 "protiv") nije prihvatila Izvješće o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. godini. 

 
 
20.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. 
 

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

kao nadležna radna tijela Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu 
samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje i 
Odbor za mjesnu samoupravu predlažu Gradskoj skupštini da ne prihvati predloženi 
prijedlog. 

Odbor za kontrolu odgodio je odlučivanje o Prijedlogu dok gradonačelnik Grada 
Zagreba ne dostavi zatražena izvješća te predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje 
dok ne dobije mišljenje Odbora. 

Odbor za komunalno gospodarstvo predložio je Gradskoj skupštini zaključak. 
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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. 
 
U raspravi sudjeluje Zvane Brumnić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a). 
 
Gradska je skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za kontrolu 

odgodila odlučivanje o Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. 

 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 

gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Traži se od gradonačelnika Grada Zagreba da Prijedlog programa uskladi s 
prijedlozima vijeća gradskih četvrti i uz Prijedlog programa dostavi dokumentaciju za svaku 
prenesenu obvezu iz prethodnog razdoblja i za svaki povrat po ugovorima o financiranju, uz 
predočenje i obrazloženje financijske realizacije. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. 
 

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

kao nadležna radna tijela Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu 
samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Odbor komunalno gospodarstvo i Odbor za mjesnu samoupravu predlažu Gradskoj 
skupštini da ne prihvati predloženi prijedlog. 

Odbor za prostorno uređenje predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje dok se 
ne dostavi ispravna dokumentacija o prenesenim obvezama, vremenu nastanka, ugovorima te 
izvedenim, plaćenim i prenesenim obvezama po ugovorima 

Odbor za kontrolu odgodio je odlučivanje o Prijedlogu dok mu se ne dostave zatražena 
izvješća te predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje dok ne dobije mišljenje 
Odbora. 

Odbor za komunalno gospodarstvo predložio je Gradskoj skupštini zaključak. 
 
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 (35 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 

odgodila odlučivanje o Prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 

gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Traži se od gradonačelnika Grada Zagreba da Prijedlog programa uskladi s 
prijedlozima vijeća gradskih četvrti i uz Prijedlog programa dostavi dokumentaciju za svaku 
prenesenu obvezu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
22.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2011. iz Programa socijalne politike Grada 
Zagreba od 2009. do 2012. 
 

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

radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, 
Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za nacionalne manjine, Gradska 
koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada 
Zagreba. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a) i Nura Ismailovski, mr. pharm. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2011. iz Programa socijalne 

politike Grada Zagreba od 2009. do 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
23.  Izvješće o provođenju Odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja 
audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija 
ili radija za 2011. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješća radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o provođenju Odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja 

audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili 
radija za 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
24.  Izvješće o izvršenju Programa međugradske i međunarodne suradnje za 2011. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, kao matično 

radno tijelo i kao savjetodavno tijelo Savjet mladih Grada Zagreba. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Srđan Subotić i Davor Bernardić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa međugradske i međunarodne suradnje za 

2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
25.  Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometne površine 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnoprometne površine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za hitnu 
medicinu Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. 
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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"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta 

Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za hitnu medicinu 
Grada Zagreba, Zagreb, Heinzelova 88, što ju je donijelo Upravno vijeće Zavoda 2. ožujka 
2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 7. međunarodnim 
natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 7. međunarodnim natjecanjem mladih pijanista 

"Zlatko Grgošević", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Budućnost" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Budućnost". 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Budućnost" 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i 

davanje mišljenja. Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
Gradonačelnik Grada Zagreba predlaže da se imenuje vršiteljica dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Budućnost". 
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Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Budućnost" je razmotrio Odbor za 
izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za 
obrazovanje i šport. 

Radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da ne prihvati Prijedlog za imenovanje 
ravnateljice Dječjeg vrtića "Budućnost". 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
ada) Gradska skupština većinom glasova (24 "protiv" i 4 "suzdržana") nije imenovala 

ravnateljicu Dječjeg vrtića "Budućnost". 
 
adb) Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Budućnost", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
29. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb 

Predlagatelj je Upravno vijeće Koncertne direkcije Zagreb. 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije 
Zagreb 
 
c) Prijedlog zaključka o zaduženju nadležnog gradskog ureda 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
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 i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati Prijedlog za 

imenovanje ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb. 
 
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Prijedlog izmjene Prijedloga zaključka o 

imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb. Izmjene postaju 
sastavnim dijelom Prijedloga zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne 
direkcije Zagreb. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski zastupnik Srđan Subotić podnio je Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka o 

zaduženju nadležnog gradskog ureda. 
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Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Izvješće Odbora i 
prijedloge akata te prihvaća Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka o zaduženju nadležnog 
gradskog ureda gradskog zastupnika Srđana Subotića. 

 
Dinka Pavelić, dipl. ing., članica Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Srđan Subotić, Tin Pažur i Morana Paliković Gruden. 
 
ada) Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 2 "suzdržana") nije imenovala 

ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb. 
 
adb) Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb, 

 
u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o zaduženju nadležnog gradskog ureda, 

 
u predloženom tekstu s izmjenom što ju je predlagatelj prihvatio. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih 
Grada Zagreba i prijedlog teksta obrasca prijavnice za podnošenje prijedloga 
kandidata 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
TEKST POZIVA 

za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Zagreba 
i obrasca prijavnice za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada 

Zagreba 
 
u predloženom tekstu. 
Tekst poziva i obrasca prijavnice se prilaže zapisniku. 

 
 
31.  Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća ustanove 
Zagreb film 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća ustanove Zagreb film, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
32.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve 
ekonomske škole 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Ante Kovačića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne Tina 
Ujevića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 
odgoj i obrazovanje "Goljak" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Šestine 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Matka Laginje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Maksimir 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole 
Vatroslava Lisinskog 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Dobriše Cesarića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
cestovni promet 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve ekonomske škole, 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ante 
Kovačića, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
Tina Ujevića, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra 
za odgoj i obrazovanje "Goljak", Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole Šestine, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora Osnovne škole Matka Laginje, Prijedlogu zaključka o razrješenju i 
imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir, Prijedlogu zaključka o 
razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Dobriše Cesarića i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Škole za cestovni promet. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve ekonomske škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ante Kovačića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne Tina Ujevića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje 

"Goljak", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava 
Lisinskog, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dobriše Cesarića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za cestovni promet, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Utrina" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Bajka" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Matije Gupca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Krijesnice" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Utrina", 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Bajka", Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Matije Gupca i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Krijesnice". 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bajka", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matije Gupca, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 35. sjednicu 
u 17,45 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/153 
URBROJ: 251-01-06-12-8 
Zagreb, 29. ožujka 2012. 
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