
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
36. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 

26. travnja 2012. 



ZAPISNIK 
 

36. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. travnja 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, Vesna 
Brezić, Zvane Brumnić, Stanko Gačić, mr. sc. Tatjana Holjevac, Stjepan Horvat, mr. sc. Josip 
Hren, Nura Ismailovski, mr. pharm., Martina Jović, mr. sc. Marin Knezović, dr. sc. Dragan 
Korolija-Marinić, Darinko Kosor, dr. sc. Dragan Kovačević, dr. sc. Josip Kregar, dr. sc. Petar 
Kurečić, Goran Kutlić, Nikola Ljuban, Margareta Mađerić, dr. sc. Zvonko Maković, Siniša 
Markulin, Nenad Matić, Jurica Meić, Ivana Mlinar Horvat, Alen Ostojić, Morana Paliković 
Gruden, Dinka Pavelić, dipl. ing., Stipe Pavlović, Mirjana Pavoković, Tin Pažur, Josip 
Petrač, Vera Petrinjak-Šimek, Dalibor Prevendar, Jozo Radoš, Igor Rađenović, dr. sc. Velimir 
Srića, Srđan Subotić, Vilina Šincek-Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan Vučić, Darko 
Vuletić, Mario Zubović, prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Željko Brebrić, dr. sc. 

Pavel Kobler, dr. stom. i Melita Mulić. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, Vesna Majher i Ivan Račan. 
 
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; Tomislav Buterin, načelnik Policijske uprave zagrebačke, Ivo Čović - predsjednik 
Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum - pročelnik Stručne službe 
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; Marijan Maras – 
pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Ivica Fanjek - 
ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Đorđe Nikolić – zamjenik pročelnice 
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; Gordan 
Hanžek, Vesna Lubin i Vladimir Gruborović - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Romana 
Galić – pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; 
Stjepan Kelčec Suhovec - pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i 
razvoj Grada; Željko Basta – pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; 
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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; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad; 
Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - 
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; Drago Topolovec - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Brezovica; mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain - članica Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o.; Marina Grgić Eldić - predstavnica Razvojne agencije Zagreb - T.P.Z. d.o.o.; 
Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Igor Pirija - direktor Gradske 
plinare Zagreb - Opskrba; Ante Cicvarć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; 
Branko Pintarić - predstavnik 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"; mr. sc. Davor Poljak - voditelj Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Robert Mišeta - 
voditelj Podružnice Zagrebparking; dr. sc. Alen Gospočić - voditelj Podružnice Zagrebačke 
ceste; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; 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; Raško Ivanov – 
predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Jasminka Petter - predstavnica 
njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina Kovačević – predstavnica ruske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko 
socijalnog vijeća Grada Zagreba; Mario Iveković - voditelj ureda Hrvatske udruge sindikata u 
Zagrebu; Siniša Šukunda i Zlatko Čičak - predstavnici Hrvatske stranke prava; Ante 
Zvonimir Golem – predstavnik Hrvatske demokratske zajednice, Zdravko Juć – predsjednik 
Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Sanja Jakopec - predsjednica 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sunčana", Ljiljana Jagić - predsjednica Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Poletarac" i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 36. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 37 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) 

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

 
 
Obavještava gradske zastupnike da je sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u ime 

Gradske skupštine preuzeo slijedeća pokroviteljstva, i to nad: 
- manifestacijom "Susreti za Rudija" u spomen na pilota HV Rudolfa Perešina s 

financijskom potporom u iznosu od 25.000,00 kuna, 
- XIV. "Festivalom sv. Marka 2012." s financijskom potporom u iznosu od 30.000,00 

kuna, 
- jubilarnim 15. atletskim prvenstvom Hrvatske za osobe s invaliditetom s 

financijskom potporom u iznosu od 3.000,00 kuna, 
- jubilarnim 5th ISBO Croatian Speedminton Open s financijskom potporom u iznosu 

od 4.800,00 kuna, 
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te počasna pokroviteljstva, i to nad: 
- organizacijom Klupskog prvenstva Europe u hokeju na travi za seniore, 
- tematskim savjetovanjem s međunarodnim sudjelovanjem na temu Aktualna 

problematika trgovaca-obrtnika, 
- Cloud Computing Workshop 2012. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća zapisnik 35. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 29. ožujka 2012. 
 
Mr. sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 

poduzetništvo obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o provedbi 
projekta gradnje podzemne garaže s trgovačko uslužnim sadržajima i športskom dvoranom na 
lokaciji srednjoškolskog igrališta Savska-Kačićeva-Klaićeva-Kršnjavoga po modelu javno-
privatnog partnerstva i Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazumu o plaćanju i 
podmirenju. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za 
Prijedlog zaključka o "Park&Ride" parkiralištu. 

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

opravdanost hitnosti postupka za Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta 
Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. 

 
Tin Pažur, član Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost hitnosti postupka 

za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kulturno informativnog 
centra, Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno 
uređenje Grada Zagreba, Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 
Tehničkog muzeja, Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Poletarac" i Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova u Upravno vijeće 
Galerije "Klovićevi dvori". 

 
Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje sukladno članku 

145. stavku 1. Poslovnika povlači Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju 
Zaklade "Hrvatska kuća disanja" 

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

Prijedlog zaključka o provedbi projekta gradnje podzemne garaže s trgovačko uslužnim 
sadržajima i športskom dvoranom na lokaciji srednjoškolskog igrališta Savska-Kačićeva-
Klaićeva-Kršnjavoga po modelu javno-privatnog partnerstva. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 34. prijedloga dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 35. prijedloga dnevnog reda. 



 4 

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

Prijedlog zaključka o "Park&Ride" parkiralištu. 
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 

Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u 
Zagrebu. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 20. prijedloga dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kulturno informativnog centra. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 21. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka b) točke 22. prijedloga dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Tehničkog muzeja. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka b) točke 23. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

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

dopuna postane podtočka c) točke 24. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova u Upravno vijeće Galerije "Klovićevi dvori". 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 32. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 

dopunama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada 
Zagreba u 2011. godini 
Izvješće je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka 
 
2. Izvješće o provedbi Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 
2011. do 2016. godine za 2011. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
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3. ZagrebPlan-Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do 
kraja 2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. Prijedlog odluke o mjerama za naplatu potraživanja uzrokovanih gospodarskom 
krizom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, 
Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja Savska-Vukovarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - 
zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog odluke o promjeni naziva Škole za tekstil, kožu i dizajn 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog zaključka o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini 
odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog zaključka o visini naknade za obavljanje kontrolnog pregleda umrlih osoba 
prije kremiranja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka I. Ugovoru o uređivanju međusobnih 
prava i obveza osnivača Galerije "Klovićevi dvori" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju 
Kraljevečki Novaki) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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15. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 
2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
18. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 
Geodetske tehničke škole 
Predlagatelj: Školski odbor Geodetske tehničke škole 
 
19. Davanje suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike 
PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, 
psihijatriju i medicinu rada 
Predlagatelj: Upravno vijeće Poliklinike Zagreb 
 
20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta 
u Zagrebu 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. 
 
21. Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kulturno 
informativnog centra 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
22. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 
 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno 
uređenje Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
23. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Tehničkog muzeja 
 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Tehničkog muzeja 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
24. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunčana" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Sunčana" 
 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Poletarac" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Poletarac" 
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c) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Poletarac" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
25. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju osoba za obavljanje kontrolnog 
pregleda prije kremiranja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
26. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Gradske koordinacija 
za ljudska prava 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
27. Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova u Povjerenstvo za vrednovanje 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
28. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor Zračne luke 
Zagreb d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
29. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Ivana Gorana Kovačića 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
30. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog 
otvorenog učilišta Zagreb 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
31. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
32. Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova u Upravno vijeće Galerije 
"Klovićevi dvori" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
33. Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove Regionalna 
energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

34. Prijedlog zaključka o provedbi projekta gradnje podzemne garaže s trgovačko 
uslužnim sadržajima i športskom dvoranom na lokaciji srednjoškolskog igrališta Savska 
- Kačićeva - Klaićeva - Kršnjavoga po modelu javno-privatnog partnerstva 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
36. Prijedloga zaključka o "Park&Ride" parkiralištu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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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 15 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

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

Zagreba Milanu Bandiću za koliku površinu građevinskog zemljišta je Grad Zagreb do sada 
isplatio na ime naknade za umanjenu vrijednost nekretnina vlasnicima zemljišta u blizini 
odlagališta Prudinec - Jakuševec, a da pritom nije postao vlasnik ni dijela tog građevinskog 
zemljišta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor koliko je točno 
sredstava Grad isplatio vlasnicima na ime naknade, te koliko je utrošeno sredstava u sanaciju 
odlagališta i u uređenje naselja Jakuševec. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću kako planira svakom djetetu omogućiti mjesto u vrtiću bilo da je to 
u 2013. ili do 2013. s obzirom da uskoro počinje natječaj za upis u vrtiće te kako i kada 
planira riješiti navodna dugovanja roditelja koji su usluge predškolskih ustanova plaćali 
prema odluci Gradske skupštine. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću s obzirom da je najavio smanjenje plaća članovima gradske uprave i drugima 
čije se plaće financiraju iz proračuna a sa obrazloženjem da i oni moraju snositi teret krize 
kao i građani, pita smatra li da je njegova odluka zakašnjela s obzirom da građani osjećaju 
krizu već tri godine. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto teret krize jednog rastrošnog, neplanskog trošenja gradskog 
proračunskog novca u posljednjih dvanaest godina prvo ne snose oni koji su najodgovorniji 
za ovakvo stanje. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću uređenje parka u Grabovčevoj ulici. 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li je točna informacija da je donijeta 
odluka o ukidanju ambulante liječničkog tima na Jarunu u sklopu ŠRC-a. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se uvede dan prevencije 
kriminaliteta grada Zagreba i da se jednom godišnje okupe svi relevantni subjekti u gradu 
radi razmjene ideja i dobre prakse. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić najavljuje da će se o 
prijedlogu razgovarati pod točkom 1. dnevnoga reda. 

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

 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kada će se održati Skupština Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. radi usvajanja plana investicija za 2012. 

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

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

Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se isplatiti naknada za oduzeta zemljišta vlasnicima parcela u zoni 
zahvata radova na sanaciji klizišta i uređenju Velikog potoka Črnomerec s obzirom da je od 
proglašenja opasnosti od nastanka elementarne nepogode prošlo 4 godine. Gradska 
zastupnica zatražila je odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr. pharm. postavlja pitanje gradonačelniku 

Grada Zagreba Milanu Bandiću koja vijeća za prevenciju gradskih četvrti su aktivna i koje su 
konkretne mjere i aktivnosti do sada poduzela radi povećanja sigurnosti građana. Gradska 
zastupnica zatražila je odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li je svjestan osobne odgovornosti i 
odgovornosti cijele Uprave Zagrebačkog holdinga zbog donošenja plana poslovanja i 
financijskog plana u svibnju te kako je moguće da kaže da se to nikako neće reflektirati na 
poslovanje podružnica Zagrebačkog holdinga. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću i gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da izvijeste Gradsku skupštinu o 
stanju u Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu d.o.o. vezano za lošu situaciju s punjenjem 
Proračuna i najavljene teške odluke koje će se morati donositi. Gradska zastupnica zatražila 
je izvještaje u pisanom obliku. 
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Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića na pitanje. 

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

Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću tko upravlja Sveučilišnom bolnicom u likvidaciji s obzirom da se bolnica 
definitivno devastira. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da mu u pisanom obliku 
odgovori kada će Grad vratiti zemljišta koja je rezervirao za svoje potrebe npr. zemljište kod 
Doma za starije i nemoćne osobe "Sveta Ana" koje 20 godina stoji a vlasnici ne mogu 
raspolagati tim zemljištem.  

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

 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću koliko je do sada objekata iz područja obrazovanja i sporta Grad Zagreb 
kandidirao ili planira kandidirati  za financiranje po modelu javnoprivatnog partnerstva 
vezano za nedavni sastanak predstavnika Vlade, resornog ministarstva i Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport. Gradski zastupnik zatražio je odgovor u pisanom obliku. 

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

Milanu Bandiću, vezano na pitanje postavljeno prije nekoliko mjeseci, koliko okvirno 
Gradska četvrt Sesvete daje u Proračun Grada Zagreba a koliko dobiva. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio da je nemoguće točno 
odgovoriti na to pitanje i najavio pisani odgovor. 

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću na koji način Grad Zagreb misli ustupiti Zagrebačkoj banci d.d. gradsko 
zemljište u Paromlinskoj ulici vezano za pismo namjere Grada Zagreba Zagrebačkoj banci 
d.d. da će Grad Zagreb kao partner sudjelovati u projektu Banke. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio da na pitanje i najavio da će 

dostaviti presliku pisma namjere kojeg je potpisao. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto mještani Brezovice osam mjeseci 
čekaju priključke za vodu i odvodnju, a nisu sanirane ni ceste razrovane u toku izgradnje. 
Podsjeća da je rekao da će radovi na izgradnji odvodnje sliva potoka Močirat početi krajem 
ovog mjeseca te moli da tome doista tako i bude. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića. 
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Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću je li spreman razmotriti izmjenu kriterija za određivanje zakupnine 
za poslovni prostor kako bi se omogućilo iznajmljivanje poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada za jednu kunu. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da konačno odgovori 
građanima Jagodišća i Podsusedskog Jarka u kojoj je fazi izgradnja vodovoda, odnosno kada 
će ta naselja dobiti vodu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio analizu 
za iduću sjednicu Gradske skupštine koliko je naplaćeno zakupnine po postojećim kriterijima 
na temelju koje će se vidjeti mogu li se kriteriji poboljšati da se iznajme prostori koji se nisu 
mogli iznajmiti kroz dva do tri natječaja te je najavio odgovor na prijedlog u pisanom obliku. 

 
 

1.  Izvješće o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada 
Zagreba u 2011. godini 
 

Izvješće je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka. 
 
Izvješće su razmotrila kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za 

zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, 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. 
 
Tomislav Buterin, načelnik Policijske uprave zagrebačke obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Alen 

Ostojić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Mirjana Pavoković (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HNS-a), Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr. sc. 
Josip Kregar (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste), Tin Pažur, Nenad Matić, 
Srđan Subotić, Siniša Markulin, Tomislav Babić, Martina Jović, prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, 
dr. vet. med., Vesna Brezić, dr. sc. Petar Kurečić i Nura Ismailovski, mr. pharm. 

 
Tomislav Buterin, načelnik Policijske uprave zagrebačke daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o stanju i kretanju osnovnih 

sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba u 2011. godini. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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2.  Izvješće o provedbi Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 
2011. do 2016. godine za 2011. 
 

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 mladež, 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 ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 

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

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Ivana Mlinar Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, 

Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i 
Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za 

razdoblje od 2011. do 2016. godine za 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
3.  ZagrebPlan-Razvojna strategija Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do 
kraja 2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je predložio zaključak. 
 
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 Savjet mladih Grada Zagreba. 

Odbor za financije, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zdravstvo, Odbor za 
obrazovanje i šport i Odbor za kulturu predlažu Gradskoj skupštini da ne donese ZagrebPlan-
Razvojnu strategiju Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na ZagrebPlan-Razvojnu strategiju 
Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. s osnove njegove usklađenosti s 
propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatni materijal sukladno traženjima 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 sudjeluje Dinka Pavelić, dipl. ing. 
 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  Prijedlog odluke o mjerama za naplatu potraživanja uzrokovanih gospodarskom 
krizom 
 

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

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za kontrolu. 
Radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da se odgodi donošenje odluke koja se odnosi 

samo na naplatu dospjelih, a ne naplaćenih javnih davanja (komunalni doprinos, komunalna 
naknada i spomenička renta) dok predlagatelj ne dostavi i odluku kojom će regulirati uvjete, 
način i postupak naplate potraživanja nastalih temeljem dvostranih ugovornih odnosa (npr. 
zakupnina, najamnina, kupoprodaja). 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Amandmani koji su postali sastavnim dijelom Prijedloga odluke podneseni su u skladu 

s Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 
Odbor smatra da članak 7. stavak 3. Prijedloga odluke nije u skladu s odredbama 

Statuta Grada Zagreba kojima se uređuje nadležnost i odnos tijela Grada Zagreba iz kojih ne 
proizlazi da Gradska skupština podnosi prijedloge gradonačelniku.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi donošenje predložene odluke dok 
predlagatelj ne dostavi prijedlog odluke kojim će se urediti naplata neporeznih dugovanja. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog. 
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Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Dr. sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora za kontrolu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Darinko Kosor (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-

a) i Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Gradska je skupština većinom glasova (23 "za" i 9 "protiv"), sukladno prijedlogu radnih 

tijela odgodila donošenje Odluke o mjerama za naplatu potraživanja uzrokovanih 
gospodarskom krizom dok ne dostavite i odluku kojom će se regulirati uvjeti, način i 
postupak naplate potraživanja nastalih temeljem dvostranih ugovornih odnosa (npr. 
zakupnina, najamnina, kupoprodaja). 

 
 

5.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, 
Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska je skupština na 35. sjednici, 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. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dopunu materijala vezano uz analizu 

provedbe plana. 
 

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 Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni 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. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluje dr. sc. Josip Kregar. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

Staro Trnje, Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska, 
 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja Savska - Vukovarska 
 

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 i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 

Odbor za zaštitu okoliša predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
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. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja Savska - Vukovarska, 
 

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

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

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

Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Amandman na 
Prijedlog. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o očitovanju na Amandman. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluje Danira Bilić (ispravak netočnog navoda). 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 4 "protiv") prihvaća Amadman što su ga 

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

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad, 

 
u predloženom tekstu s prihvaćenim Amandmanom. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično 

radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo. 
 
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. 
 
Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih zastupnika SDP-a i Klub nezavisnih 

gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac podnijeli su amandmane na Prijedlog. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o očitovanju na amandmane. 
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U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a), prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med. (replika), Morana Paliković Gruden 
(neslaganje s replikom) i Alen Ostojić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca  

i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, 
 

u predloženom tekstu s amandmanima što ih je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Prijedlog odluke o promjeni naziva Škole za tekstil, kožu i dizajn 
 

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

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

ODLUKU 
 o promjeni naziva Škole za tekstil, kožu i dizajn, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog zaključka o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini 
odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da je zatražio mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Mišljenje 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode gradski su zastupnici primili. 

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

tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za kontrolu. 
Odbor za kontrolu i Odbor za zaštitu okoliša predlažu Gradskoj skupštini da ne donese 

predloženi zaključak. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o Prijedlogu zaključka, 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlože Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Božica 

Šolić, Stjepan Horvat, Morana Paliković Gruden, Božica Šolić (ispravak netočnog navoda), 
Danira Bilić (replika), Davor Bernardić i Stjepan Horvat (replika). 

 
Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 27 "protiv") nije donijela Zaključak o 

naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec, 
 
 
11.  Prijedlog zaključka o visini naknade za obavljanje kontrolnog pregleda umrlih 
osoba prije kremiranja 
 

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

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

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

ZAKLJUČAK 
 o visini naknade za obavljanje kontrolnog pregleda umrlih osoba prije kremiranja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka I. Ugovoru o uređivanju međusobnih 
prava i obveza osnivača Galerije "Klovićevi dvori" 
 

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

usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Dodatka I. Ugovoru o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača 

Galerije "Klovićevi dvori", 
 

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

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da je Gradska skupština na 35. sjednici, 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. 
 
Gradonačelnik je dostavio očitovanje Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada. 
 
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 kontrolu predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje o Prijedlogu dok 

se gradskim zastupnicima ne dostavi dopis, odnosno pismo namjere investitora, i dok se ne 
formira Povjerenstvo za vrednovanje. 

Odbor za komunalno gospodarstvo predlaže Gradskoj skupštini da odgodi donošenje 
predloženog zaključka dok Povjerenstvo za vrednovanje iz članka 37. Odluke o utvrđivanju 
tržišne vrijednosti nekretnina ne razmotri nalaz ovlaštenog vještaka i donese odluku o 
njegovoj usklađenosti s citiranom odlukom. 

Odbor za financije podržao je izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je pismo namjere investitora. 
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Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 

 
 

Sukladno prijedlogu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Davora 
Bernardića Gradska je skupština objedinila raspravu o Prijedlogu programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. i Prijedlogu programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. 
 
 
14.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Zaključak o izmjenama 
Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. Izmjene postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
15.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Zaključak o izmjeni 
Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2012. Izmjena postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
 
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2012. 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 prostorno uređenje i Odbor za mjesnu samoupravu predlažu Gradskoj 
skupštini da ne donese predloženi program. 

Odbor za kontrolu i Odbor za komunalno gospodarstvo podnijeli su prijedloge 
zaključaka. 

Odbor za kontrolu i Odbor za komunalno gospodarstvo predlažu Gradskoj skupštini da 
prihvati Prijedlog programa uz uvjet da ga predlagatelj izmjeni Prijedlog na način da briše: 

- u točki 3.1.5. Javnoprometne površine i javni objekti, Redni broj 3. Gradska četvrt 
Trnje Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja; Objekt ili uređaj pod rednim brojem 1. 
Izgradnja pješačkog pothodnika ispod Ulice Hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne 
nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnje komunalne infrastrukture s fontanama - 
gradnja;  

- u točki 3.2.5. Nerazvrstane ceste, Redni broj 1. Gradska četvrt Donji grad, Prenesene 
obveze iz prethodnog razdoblja, Objekt ili uređaj pod rednim brojem 7. Trg Petra Preradovića 
- Preobraženska ulica, Margaretska ulica - Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva 
ulica do Tesline ulice - gradnja. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Po odredbi članka 30 stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se za svaku kalendarsku godinu, a 
obvezno sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu 
opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora 
financiranja. 

Odbor smatra da iz navedene zakonske odredbe proizlazi da se program treba donositi 
prije početka kalendarske godine za koju se donosi te da se doneseni program treba realizirati 
u kalendarskoj godini za koju je donesen, osim stavki za koje je samim programom planirana 
veća vrijednost akcije od sredstava koja se u programu planiraju za tu kalendarsku godinu. 
Takve stavke u okviru utvrđene vrijednosti akcije, mogu se prenositi u program za sljedeću 
kalendarsku godinu. Nedostatna sredstva za realizaciju pojedine stavke u kalendarskoj godini 
za koju je program donesen mogu se osigurati preraspodjelom sredstava u okviru programa, a 
po potrebi se mogu donijeti izmjene i dopune programa. 

Stavke utvrđene programom za realizaciju kojih su sredstva u cijelosti planirana tim 
programom ne mogu se unositi u program za sljedeću godinu kao prenesene obveze već 
isključivo kao nove obveze tim više ako njihova realizacija iznosi 0,00 kuna u godini u kojoj 
su planirane. U predloženom programu to se odnosi na stavke u: 

- točki 3.1.5. Javnoprometne površine i javni objekti, Redni broj 3. Gradska četvrt Trnje 
Prenesene obveze iz prethodnog razdoblja; Objekt ili uređaj pod rednim brojem 1. Izgradnja 
pješačkog pothodnika ispod Ulice Hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne nacionalne 
biblioteke do zelene površine te izgradnje komunalne infrastrukture s fontanama - gradnja;  

- točki 3.2.5. Nerazvrstane ceste, Redni broj 1. Gradska četvrt Donji grad, Prenesene 
obveze iz prethodnog razdoblja, Objekt ili uređaj pod rednim brojem 7. Trg Petra Preradovića 
- Preobraženska ulica, Margaretska ulica - Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva 
ulica do Tesline ulice - gradnja.  

Slijedom navedenog, Odbor smatra da je predloženi program prije donošenja potrebno 
uskladiti s točkom 3. mišljenja Odbora. 

 
Odbor za financije podržao je mišljenje matičnog radnog tijela i Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih zastupnika, Klub gradskih 

zastupnika HDZ-a, Klub gradskih zastupnika HNS-a, Klub gradskih zastupnika Nezavisne 
liste, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih 
zastupnika HSU-a i Klub gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a podnijeli su Prijedlog za 
izmjene i dopune Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog za izmjene i dopune 

Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. klubova i izmjene gradonačelnika s osnove njihove usklađenosti s 
propisima. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o očitovanju na Prijedlog za 

izmjene i dopune Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
zastupnika, Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, Kluba gradskih zastupnika HNS-a, Kluba 
gradskih zastupnika Nezavisne liste, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac, Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i 
HSS-a. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a, 

Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih 
zastupnika HSU-a mogu podnijeti Prijedlog za dopune Prijedloga programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. 

 
 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 

2012. 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 i Odbor za financije zatražili su dodatni materijal. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i izmjene 

gradonačelnika s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a mogu podnijeti Prijedlog za dopune Prijedloga programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a, 

Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih 
zastupnika HSU-a mogu podnijeti Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. i Prijedlog programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. te prihvaća 
Prijedlog za dopune Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Zagreba u 2012. što su ga podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a i Prijedlog za dopune Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2012. što su ga podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a. 
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U raspravi sudjeluju: dr. sc. Josip Kregar (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne 
liste), Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Dan Špicer, dr. sc. Petar 
Kurečić, Davor Jelavić (objašnjenje u ime predlagatelja), dr. sc. Josip Kregar (replika), Igor 
Rađenović (replika) i Goran Kutlić (replika). 

 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća Prijedlog za izmjene i dopune 

Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih zastupnika, Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a, Kluba gradskih zastupnika HNS-a, Kluba gradskih zastupnika 
Nezavisne liste, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a u dijelu koji 
se odnosi na tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po područjima gradskih četvrti i 
zonama izgradnje sa opisom poslova i procjenom troškova 3.1.5. Javnoprometne površine i 
javni objekti i s tim u vezi tabelarni prikaz 3.1.4. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća Prijedlog za izmjene i dopune 

Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih zastupnika, Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a, Kluba gradskih zastupnika HNS-a, Kluba gradskih zastupnika 
Nezavisne liste, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a u dijelu koji 
se odnosi na tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po područjima gradskih četvrti i 
zonama izgradnje sa opisom poslova i procjenom troškova 3.2.5. Nerazvrstane ceste i s tim u 
vezi tabelarni prikaz 3.2.4. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća Prijedlog za izmjene i dopune 

Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2012. Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Zagreba u 2012., 
 

u predloženom tekstu s izmjenama predlagatelja, s dopunama što ih je predlagatelj prihvatio i 
s prihvaćenim izmjenama i dopunama. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za kontrolu 
donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Programske stavke prihvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu tako da se planiraju u cijelosti realizirati upravo u toj 
godini, ne mogu se unositi u program za sljedeću godinu kao prenesene obveze već isključivo 
kao posve nove obveze. 
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2. Gradonačelnik Grada Zagreba može donositi odluke ili sklapati poslove u svrhu 

realizacije programskih stavki sadržanih u programu koji je donijela Gradska skupština Grada 
Zagreba, isključivo u skladu s vrijednošću akcije i planom njezina ostvarenja, kako je to i 
utvrđeno upravo tim programom. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 

gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Traži se od gradonačelnika Grada Zagreba da Gradskoj skupštini dostavi preslike svih 
ugovora za prenesene obveze iz prethodnog razdoblja i ugovora o financiranju sklopljenih 
prije 1. siječnja 2010. koji se navode u Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. uz predočenje i obrazloženje 
fizičke i financijske realizacije svakog od ugovora, i to u roku 60 dana od dana dostave 
Zaključka. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., 

 
u predloženom tekstu s izmjenama predlagatelja, s dopunama što ih je predlagatelj prihvatio i 
s prihvaćenim izmjenama i dopunama. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić konstatira u vezi točke 
13. dnevnog reda da je Gradska skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlozima 
radnih tijela odgodila donošenje Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove 
ulice u naselju Kraljevečki Novaki), dok Povjerenstvo za vrednovanje iz članka 37. Odluke o 
utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina ne razmotri nalaz ovlaštenog vještaka i donese 
odluku o usklađenosti Prijedloga zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove 
ulice u naselju Kraljevečki Novaki) s navedenom odlukom. 
 
 
16.  Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina 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 mjesnu samoupravu. 
Odbor za komunalno gospodarstvo podnio je Prijedlog zaključka. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
PLAN 

gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2012., 
 
u predloženom tekstu. 
Plan se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 
gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Traži se od gradonačelnika Grada Zagreba da Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
dostavi, do sjednice u svibnju 2012., izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Grada Zagreba u 2012. tako da u njemu, kao i u Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za 2012., bude vidljiva svaka 
prenesena obveza te da radovi za koje je to moguće učiniti, budu razdvojeni po gradskim 
četvrtima. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 
Geodetske tehničke škole 
 

Predlagatelj je Školski odbor Geodetske tehničke škole. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo koji nije 

podržao Prijedlog. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi davanje prethodne suglasnosti na izmjene 

i dopune Statuta škole dok Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport ne pribavi mišljenje 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da je obavljanje navedenih stručnih geodetskih 
poslova u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o 
strukovnom obrazovanju. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (26 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise odgodila davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Geodetske tehničke škole dok Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 
ne pribavi mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da je obavljanje navedenih 
stručnih geodetskih poslova u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi i Zakonom o strukovnom obrazovanju. 

 
 
19.  Davanje suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike 
PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, 
psihijatriju i medicinu rada 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Poliklinike Zagreb. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku s osnove njezine 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftamologiju, otorinolaringologiju, 

neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 
 

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Poliklinike PROMETNA MEDICINA 
za oftamologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada, Zagreb, Park 
prijateljstva 1, što ih je donijelo Upravno vijeće Ustanove 26. ožujka 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20.  Davanje suglasnosti na Odluka o izmjenama Statuta Hrvatskoga narodnog 
kazališta u Zagrebu 
 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta 
Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u 

Zagrebu, Zagreb, Trg maršala Tita 15, što ju je donijelo Kazališno vijeće 24. travnja 2012. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
21.  Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Kulturno 
informativnog centra 
 

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

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

Kulturno-informativnog centra, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 

Predlagatelj je Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno 
uređenje Grada Zagreba 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba je 
razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo 
Odbor za prostorno uređenje. 

Radna tijela nisu podržala prijedlog Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba već predlažu da se predloženi kandidat za ravnatelja imenuje za vršitelja 
dužnosti ravnatelja. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Vera Petrinjak-Šimek, članica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
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ada) Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv" i 1 "suzdržanim) nije imenovala 
ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. 

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

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja 

Predlagatelj je Upravno vijeće Tehničkog muzeja. 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Tehničkog muzeja 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja je razmotrio Odbor za izbor i 

imenovanja, kao matično radno tijelo koji nije podržao Prijedlog i kao nadležno radno tijelo 
Odbor za kulturu koji je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja i Prijedlogu zaključka 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Tehničkog muzeja, zbog potrebe razmatranja 
dodatnih materijala. 

 
Izvješća radnih tijela ste primili. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja je upućen gradonačelniku na 

razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za kulturu 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja i 
Prijedlogu zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Tehničkog muzeja, zbog 
potrebe razmatranja dodatnih materijala. 
 
 
24. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunčana" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Sunčana". 
 

b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Poletarac" 
Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Poletarac". 
 

c) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja "Dječjeg vrtića 
"Poletarac" 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Prijedloge za imenovanje ravnateljica dječjih vrtića je razmotrio Odbor za izbor i 

imenovanja, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i 
šport. 

 
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati Prijedlog za 

imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Poletarac" te je predložio Prijedlog zaključaka o 
imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Poletarac". 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlozi za imenovanje ravnatelja su upućeni gradonačelniku na razmatranje i davanje 

mišljenja. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Poletarac" gradonačelnik 
Grada Zagreba ne podržava već je mišljenja da se Dubravku Ivić imenuje za vršiteljicu 
dužnosti ravnateljice, za razdoblje od 14. srpnja 2012. najdulje na godinu dana. 

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

RJEŠENJE 
 o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunčana", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
adb) Gradska skupština većinom glasova (2 "za", 23 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije 

imenovala ravnateljicu Dječjeg vrtića "Poletarac". 
 
adc) Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju osoba za obavljanje kontrolnog 
pregleda prije kremiranja 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju osoba za obavljanje kontrolnog pregleda 

umrlih osoba prije kremiranja, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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26.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Gradske koordinacija 
za ljudska prava 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju predsjednika  
Gradske koordinacije za ljudska prava, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27.  Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova u Povjerenstvo za vrednovanje 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju dvaju članova u Povjerenstvo za vrednovanje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor Zračne 
luke Zagreb d.o.o. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Zračne luke Zagreb d.o.o., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
29.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Ivana Gorana Kovačića 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog 
otvorenog učilišta Zagreb 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkoga otvorenog učilišta Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
31.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
32.  Prijedlog zaključka o imenovanju dvaju članova u Upravno vijeće Galerije 
"Klovićevi dvori" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju dvaju članova u Upravno vijeće 
Galerije "Klovićevi dvori", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33.  Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove Regionalna 
energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 

povlači Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove Regionalna 
energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. 

 
 

34.  Prijedlog zaključka o provedbi projekta gradnje podzemne garaže s trgovačko 
uslužnim sadržajima i športskom dvoranom na lokaciji srednjoškolskog igrališta 
Savska - Kačićeva - Klaićeva - Kršnjavoga po modelu javno-privatnog partnerstva 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih zastupnika, Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a, Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste, Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba 
gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a podnijeli su Prijedlog za izmjene Prijedloga. 

 
Mr. sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 

poduzetništvo obrazlaže Prijedlog te prihvaća Prijedlog za izmjene Prijedloga što su ga 
podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih zastupnika, Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a, Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste, Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba 
gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o provedbi projekta gradnje podzemne garaže s pratećim sadržajima na lokaciji 
srednjoškolskog igrališta Savska - Kačićeva - Klaićeva - Kršnjavoga po modelu  

javno-privatnog partnerstva, 
 

u predloženom tekstu s izmjenama što ih je predlagatelj prihvatio. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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35.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. Dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio izmjenu Prijedloga I. 
dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih 
voda u Gradu Zagrebu. 

 
Mr. sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 

poduzetništvo obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju I. dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36.  Prijedlog zaključka o "Park&Ride" parkiralištu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Davor Jelavić, pročelnik 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, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zasupnika 
HSU-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Igor 
Ređenović. 

 
Gradska skupština većinom glasova (21 "za", 2 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o "Park & Ride" parkiralištu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 36. sjednicu 
u 18,55 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/207 
URBROJ: 251-01-01-12-8 
Zagreb, 26. travnja 2012. 
 

TAJNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Dejan Subotić 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Davor Bernardić 

 


