
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
4. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

24. rujna 2009. 



ZAPISNIK 
4. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 24. rujna 2009. u Staroj gradskoj vijećnici, 

Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,00 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Danira Bilić; Miroslav Blažević; Željko 

Brebrić; Vesna Brezić; Radimir Čačić; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; dr.sc. 
Mirela Holy; Stjepan Horvat; mr.sc. Josip Hren; Nura Ismailovski, mr.pharm.; mr.sc. Marin 
Knezović; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom; dr.sc. Dragan Korolija-Marinić; mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain; Darinko Kosor; dr.sc. Dragan Kovačević; dr.sc. Josip Kregar; Goran Kutlić; 
Margareta Mađerić; Vesna Majher; dr.sc. Zvonko Maković; Siniša Markulin; Miran Martinac; 
Nenad Matić; Jurica Meić; Jasen Mesić; Zoran Milanović; Ivana Mlinar Horvat; dr.sc. Mirando 
Mrsić; mr.sc. Melita Mulić; Alen Ostojić; Morana Paliković Gruden; mr.sc. Stipe Pavlović; Josip 
Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan; Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav 
Saucha; dr.sc. Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; 
Darko Vuletić i Mario Zubović. 

 
Nenazočna gradska zastupnica koja je svoj izostanak najavila: Dinka Pavelić, dipl.ing. 
 
Nenazočna gradska zastupnica: Milana Vlaović. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

gradonačelnika Grada Zagreba; Jelena Pavičić Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba; Jadranka Blažević - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik 
tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.; Stipan Matoš - član Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum - pročelnik 
Stručne službe gradonačelnika; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko 
Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog 
ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu 
samoupravu; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za financije, Ivica Lovrić - pročelnik 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za 
opću upravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo; Miro Laco - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; mr.sc. 
Višnja Fortuna - pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Emil Tuk 
- pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Davor Jelavić - pročelnik Gradskog 
ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; 
Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; 
Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Silvije Novak - 
v.d. pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Pavle Kalinić - pročelnik 
Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Ivica Fanjek - pročelnik Zavoda za prostorno uređenje 
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Grada Zagreba; Greta Augustinović Pavičić - posebni savjetnik gradonačelnika Grada Zagreba; 
Duško Ljuština - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport; Davorka Pejnović - zamjenica 
pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Božica Šimleša - pomoćnica 
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Boško Lozica - zamjenik pročelnika 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin i Vesna Lubin - pomoćnici 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Gordan Hanžek - savjetnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Lidija Novak Hrastić - pomoćnica 
pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Marijan 
Pilaš - prdsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Željko Sladović - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja 
Dubrava; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj - 
predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused-Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; 
Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; mr. Marijan Ožanić - direktor 
Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o; Zagrebački holding d.o.o.: Miroslav Brkić - član Uprave 
APIS IT d.o.o.; Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Franjo Žulj - voditelj Podružnice 
Autobusni kolodvor; Marko Melčić - voditelj Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica 
Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno 
gospodarstvo; Tada Cigić - voditeljica Podružnice Robni terminali Zagreb; Zdravko Juć - voditelj 
Podružnice Stanogradnja; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana 
Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Milan Trbojević - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; Jadranko Robić - voditelj Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; 
Srebrenka Simona Turković - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebparking; Srećko Vučković - 
voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni 
tramvaj; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Radmila Mihaljević - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Zrinjevac; Ivan Ćosić - član Uprave Zagreb Plakat d.o.o.; Vejna Džepina - 
predstavnica Gradske ljekarne Zagreb; Mesud Seferović - zamjenik predsjednika Vijeća romske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Goran Brlečić - tajnik Vijeća romske nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Raško Ivanov - Predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir 
Belošević - potpredsjednik Gospodarsko - socijalnog vijeća i predstavnik Hrvatske udruge 
sindikata; Zdravko Ivandić - predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske; Mario Iveković 
- voditelj zagrebačkog ureda Hrvatske udruge sindikata; Marica Jelić - predstavnica Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje; Ivan Obad - predsjednik Obrtničke Komore Zagreb; Mladen Stević - 
tajnik HGK - Komore Zagreb i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 4. sjednicu. 
 

Utvrđuje da je sjednici nazočno 46 (naknadno je evidentirano 49 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika zbog kratkoće vremena i zbog toga što 
još nije imenovan Odbor Gradske skupštine za javna priznanja u ime Gradske skupštine preuzeo 
pokroviteljstvo nad 9. Prvenstvom zagrebačkih osnovnih škola "Memorijal Marko Horvat" s 
financijskom potporom u iznosu od 18.000,00 kuna, 2. Međunarodnim festivalom heligonki s 
financijskom potporom u iznosu od 5.000,00 kuna, izdavanjem nosača zvuka "Glazba je moj 
život" - Blaženke Bajka Bilić s financijskom potporom iznosu od 30.000,00 kuna te nad 
manifestacijom "Večer ZG prvaka" s financijskom potporom u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 3. sjednice Gradske skupštine Grada 
Zagreba održane 15. srpnja 2009. 
 

Gospodin Darko Vuletić u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a traži da se u 
prijedlog dnevnog reda uvrsti Prijedlog zaključka o dostavljanju Izvješća o rješavanju problema 
zbrinjavanja otpada u Gradu Zagrebu što ga je predložio Klub. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem odgovara da je 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao mišljenje da Prijedlog zaključka o dostavljanju Izvješća 
o rješavanju problema zbrinjavanja otpada u Gradu Zagrebu Kluba gradskih zastupnika HSS-a i 
HSLS-a nije podnesen u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. Zatražio je od 
Kluba da u roku od petnaest dana Prijedlog uskladi s Poslovnikom. 

 
Gospodin Darinko Kosor predlaže da se iz prijedloga dnevnog reda izostave Prijedlog 

odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba, Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta te obrazlaže prijedloge da se iz predloženog dnevnog 
reda izostave ova tri prijedloga. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izjašnjava se o prijedlogu da se 

Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba, Prijedlog odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Prijedlog odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta izostave iz predloženoga dnevnoga reda. 
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Gospodin Jasen Mesić predlaže da se iz prijedloga dnevnog reda izostave Prijedlog 
odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba, Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta te obrazlaže prijedloge da se iz predloženog dnevnog 
reda izostave ova tri prijedloga. 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv" i 20 "za") ne prihvaća prijedloge 

gradskih zastupnika gospodina Darinka Kosora i gospodina Jasena Mesića. 
 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 19 "protiv") prihvaća dnevni red. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. za razdoblje 
siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošaka sredstava u predškolskom 
odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba te plana sredstava za financiranje 
javnih potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom 
školstvu Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba te plana sredstava za financiranje 
javnih potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim 
školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava za financiranje 
javnih potreba u području učeničkog i studentskog standarda Grada Zagreba te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
domovinskom ratu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj 
kulturi Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
programa javnih potreba u športu Grada Zagreba sa naslova Zagrebačkog 
športskog saveza za prvo polugodište 2009. godine 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi siječanj - 
lipanj 2009. 
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Izvješće o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o izvršenju programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
2. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje 

siječanj – lipanja 2009. 
Izvješće je podnijela Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 

 
3. Poslovno izvješće Uprave Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. za razdoblje od 1. 

1.  2009. do 30. 6. 2009. 
Izvješće je podnijela Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 

 
4. Davanje mišljenja na Prijedlog imenovanja načelnika Policijske uprave zagrebačke 

Predlagatelj: Ministarstvo unutarnjih poslova 
 

5. Prijedlog zaključka o preimenovanju prolaza 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 

 
6. Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja 

se obavlja na pokretnim napravama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog odluke o koncesiji za prijevoz pokojnika 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

8. Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Prijedlog odluke o najmu stanova 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
11. Prijedlog odluke o promjeni naziva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava 

ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba s Trgovačkog društva Zagrebački holding 
d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

14. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i 
Grada Beča 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
15. Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

16. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
17. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana 

Sesveta 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
18. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Borovje - sjeverna zona 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

19. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Trnava II. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
20. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja USA škola 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

21. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Munja" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
22. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Sigečica" 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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23. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na 

dohodak 
Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika HNS-a 

 
25. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

26. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog 
liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz 
Domovinskog rata 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
27. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih 

branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
28. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja 

Grada Zagreba u programu "Uči- radi-upoznaj-hospitacije u inozemstvu" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
29. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za 

stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 
Domovinskog rata 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma Grada 

Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
31. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za 

rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom – Zagreb" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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32. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju osnovne škole Antuna Branka 
Šimića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
33. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 

učenike i studente slabijeg socijalnog statusa 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
34. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
35. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene 

učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
36. Davanje suglasnosti na Statut Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

37. Davanje suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
38. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike PROMETNA MEDICINA za 

oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
39. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

40. Davanje suglasnosti na Statut Stomatološke poliklinike Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
41. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za bolesti dišnog sustava 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

42. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 
Predlagatelj: Upravno vijeće 
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43. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i 
rehabilitaciju 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
44. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i 

rehabilitaciju dr. Drago Čop 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
45. Davanje suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i 

motoričkim smetnjama 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
46. Davanje suglasnosti na Statut Dječje bolnice Srebrnjak 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

47. Davanje suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za plućne bolesti 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
48. Davanje suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice Vrapče 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

49. Davanje suglasnosti na Statut Opće bolnice "Sveti Duh" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
50. Davanje suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

51. Davanje suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
52. Davanje suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb - Zapad 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

53. Davanje suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb - Istok 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
54. Davanje suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb - Centar 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
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55. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popise 
birača te njihovih zamjenika 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
56. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
57. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Odbora Gradske skupštine za javna 

priznanja 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
58. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Gradske koordinacije za 

ljudska prava 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
59. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova te o imenovanju članova 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
60. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Eko-stožera Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

61. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba 
Predlagatelj akta: Odbor za izbor i imenovanja 

 
62. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Povjerenstva Grada Zagreba za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
63. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

64. Prijedlog zaključka o predlaganju predstavnika Grada Zagreba za člana Upravnog 
vijeća Centra za socijalnu skrb Zagreb 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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65. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za 

rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" 
Predlagatelj akta: Odbor za izbor i imenovanja 

 
66. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Doma 

učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš 
Predlagatelj akta: Odbor za izbor i imenovanja 

 
67. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Voltino 
Predlagatelj akta: Odbor za izbor i imenovanja 

 
68. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora X. gimnazije 

"Ivan Supek" 
Predlagatelj akta: Odbor za izbor i imenovanja 

 
 

Pitanja i prijedlozi 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnice i gradske zastupnike da sukladno članku 147. Poslovnika pitanja na sjednici Gradske 
skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku. 

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

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

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

Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću o načinu naplate kazni za parkiranje na području Grada Zagreba s obzirom da od 
Nove godine prestaju važiti pravilnici o naplati parkiranja jedinica lokalne samouprave što ih je 
Ustavni sud Republike Hrvatske ocijenio neustavnima? 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradski zastupnik Tomislav Saucha predlaže uvođenje parkirnih mjesta označenih zelenom 
bojom namijenjenih isključivo za parkiranje ekološki prihvatljivih automobila. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Josip Hren predlaže osnivanje javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima. 

Pita pročelnika Službe za mjesnu samoupravu gospodina Zorana Nevistića o svrsi osnivanja 
mjesnih odbora, ovlastima članova vijeća mjesnih odbora te sredstvima za rad vijeća mjesnih 
odbora? 

Uz usmeni odgovor pročelnik Službe za mjesnu samoupravu gospodin Zoran Nevistić 
najavio je i odgovor u pisanom obliku. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik dr.sc. Zvonko Maković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću o narudžbi i kvaliteti spomenika Majci Terezi? 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje i odgovor u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Darko Vuletić pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića koliko 

je zadovoljan radom gradskih ureda i upravom Zagrebačkog holdinga? 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Nenad Matić pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića da li je 

zadovoljan dosadašnjim radom Tomislava Buterina na dužnosti načelnika Policijske uprave 
zagrebačke te kako bi glasovao o prijedlogu imenovanja načelnika Policijske uprave zagrebačke 
da je gradski zastupnik? 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću o spomeniku poginulim braniteljima 150. brigade u Kustošiji? Prikazan je video film. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Alen Ostojić predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 

osnivanje vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradu Zagrebu. 
Pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u kojoj je fazi osnivanje prometnog 

redarstva? 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s nastavkom gradnje produžetka Ulice kneza Branimira? Gradski zastupnik je 
postavio pitanje i u pisanom obliku u kojem je zatražio pisani odgovor. 

Predlaže da se prilikom izrade Proračuna Grada Zagreba za 2010. osiguraju sredstva za 
kulturno umjetnička društva. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradska zastupnica Vilina Šincek Pećanić postavlja pitanje o izgradnji kolektora koji se 
postavlja za naselje Ris? 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Tomislav Babić pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića da li 
će se u Podružnicu Zagrebački velesajam, Zagrebačkog holdinga d.o.o. dovoditi menadžeri i 
direktori radi spašavanja te Podružnice? 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradska zastupnica Vesna Brezić postavlja pitanje o mogućnosti korištenja odmarališta 

Podružnice Vladimir Nazor u Crikvenici za umirovljenike tijekom zimskih mjeseci? 
Predlaže pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 

komunalne poslove gospodinu Davoru Jelaviću i Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici ZET 
da se napravi polugodišnji plan postavljanja nadstrešnica, košara za otpatke, klupa i obavijesti 
voznom redu na stajalištima mini-buseva. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Mario Zubović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s ponovnim prekapanjem pločnika u Kukuljevićevoj ulici, nekvalitetnom 
sanacijom prekopa općenito, te nekvalitetnom postavljanju slivnika u Jurjevskoj ulici? 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 

 
Gradska zastupnica Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje 

gradskoj zastupnici. 
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1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. za razdoblje 

siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošaka sredstava u predškolskom 
odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba te plana sredstava za financiranje javnih 
potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba te plana sredstava za financiranje javnih 
potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama i 
učeničkim domovima Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava za financiranje 
javnih potreba u području učeničkog i studentskog standarda Grada Zagreba te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u domovinskom 
ratu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu Grada Zagreba sa naslova Zagrebačkog športskog saveza za 
prvo polugodište 2009. godine 
Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi siječanj - lipanj 
2009. 
Izvješće o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
Izvješće o izvršenju programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Izvješća su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša, 
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, 
Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, 
Odbor za nacionalne manjine i Odbor za kontrolu. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na izvješća s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije, obrazlaže Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se o 

izvješćima zajedno raspravlja. 
 
U raspravi sudjeluju: Darinko Kosor (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), 

Slavko Kojić, Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), dr.sc. Dragan 
Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a), dr.sc. Velimir Srića (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Velimira Sriće), Danira Bilić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain, Margareta Mađerić, dr.sc. 
Dragan Korolija-Marinić, Jozo Radoš, Nenad Matić, Siniša Markulin, Stjepan Horvat, Morana 
Paliković Gruden, dr.sc. Josip Kregar, Dan Špicer (ispravak netočnog navoda), mr.sc. Josip Hren, 
dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (replika) i mr.sc. Josip Hren (neslaganje s replikom). 

 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije, u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 15 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 14 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
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ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 12 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 
tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
ostvarenju programa javnih potreba te plana sredstava za financiranje javnih potreba i sredstava 
za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 13 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 
tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
ostvarenju programa javnih potreba te plana sredstava za financiranje javnih potreba i sredstava 
za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 8 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava za financiranje javnih potreba u području 
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učeničkog i studentskog standarda Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih 
branitelja poginulih ili nestalih u domovinskom ratu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 12 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 3 "protiv" i 4 "suzdržana"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 10 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 
tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u 
športu Grada Zagreba sa naslova Zagrebačkog športskog saveza za prvo polugodište 2009. 
godine. 
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Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 13 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 
tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 13 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 
tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 10 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 
tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu 
za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



 - 19 - 

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 14 "protiv"), sukladno prijedlozima radnih 

tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. za razdoblje siječanj - lipanj 2009., razmotrila je i prihvatila Izvješće o 
izvršenju programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje 

siječanj - lipanj 2009. 
 
Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. podnijela je Poslovno izvješće za 

2008. 
Sukladno članku 120. Statuta gradonačelnik je razmotrio Poslovno izvješće i uputio ga je 

Gradskoj skupštini. 
 
Poslovno izvješće su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. obrazlaže 

Poslovno izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (u ime Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Darinko Kosor (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), dr.sc. Velimir Srića (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Velimira Sriće), Morana Paliković Gruden, dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (replika), 
Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Margareta Mađerić, Igor 
Rađenović (replika), Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), mr.sc. Tatjana Holjevac 
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(ispravak netočnog navoda), Margareta Mađerić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), 
Jasen Mesić (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain, Tomislav Babić, dr.sc. Zvonko 
Maković, Darko Vuletić, Danira Bilić, Nenad Matić, Jurica Meić, Danira Bilić (replika), Jurica 
Meić (neslaganje s replikom), Jasen Mesić (replika) i Jurica Meić (neslaganje s replikom). 

 
Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. daje završnu riječ. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain ispravlja netočni navod. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 17 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 

prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba razmotrila je i prihvatila Poslovno izvješće Uprave 
trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje siječanj - lipanj 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. za 

razdoblje od 1. 1.  2009. do 30. 6. 2009. 
 

Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. podnijela je Poslovno 
izvješće za 2008. 

Sukladno članku 120. Statuta gradonačelnik je razmotrio Poslovno izvješće i uputio ga je 
Gradskoj skupštini. 

 
Poslovno izvješće su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za kontrolu. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin mr. Marijan Ožanić, predsjednik Uprave Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 

obrazlaže Poslovno izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-

a), Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), mr.sc. Tatjana Holjevac (u 
ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac) i Nenad Matić. 
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Gospodin mr. Marijan Ožanić, predsjednik Uprave Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 
daje završnu riječ. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za "), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba razmotrila je i prihvatila Poslovno izvješće Uprave 
trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje 1.1.2009. do 30.6.2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Davanje mišljenja na Prijedlog imenovanja načelnika Policijske uprave zagrebačke 

 
Sukladno članku 14. Zakona o policiji Glavni ravnatelj policije zatražio je mišljenje 

Gradske skupštine Grada Zagreba o Prijedlogu na imenovanje načelnika Policijske uprave 
zagrebačke. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Mišljenje Odbora za izbor i imenovanja gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Boris Šprem (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Nenad 

Matić (ispravak netočnog navoda), Boris Šprem (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Jozo 
Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Nenad Matić (ispravak netočnog navoda), Jozo 
Radoš (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HSS-a i HSLS-a), Morana Paliković Gruden (replika), Nenad Matić (neslaganje s 
replikom), Boris Šprem (ispravak netočnog navoda), Nenad Matić (neslaganje s ispravkom 
netočnog navoda), Igor Rađenović (replika), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HDZ-a), Iva Prpić (replika), Jasen Mesić (neslaganje s replikom) i Alen Ostojić. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 8 "protiv" i 2 "suzdržana"), sukladno 

mišljenju Odora za izbor i imenovanja donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave zagrebačke 

 
Daje se negativno mišljenje na prijedlog o imenovanju Tomislava Buterina za načelnika 

Policijske uprave zagrebačke. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

5. Prijedlog zaključka o preimenovanju prolaza 
 
Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gospodin mr.sc. Marin Knezović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), 

mr.sc. Marin Knezović (replika), Boris Šprem (replika), Darko Vuletić (neslaganje s replikom), 
Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Siniša Markulin (replika), 
Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Stjepan Horvat, dr.sc. Dragan Korolija-
Marinić (replika), Siniša Markulin, Srđan Subotić (replika), Goran Kutlić (replika), Siniša 
Markulin (neslaganje s replikom), Tomislav Saucha, Nenad Matić (povreda Poslovnika), Darko 
Vuletić (replika), Tomislav Saucha (neslaganje s replikom) i Jasen Mesić (replika). 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 8 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o preimenovanju prolaza, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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6. Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se 

obavlja na pokretnim napravama 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

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

njihove usklađenosti s propisima. 
Izvješća Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) 

i Jurica Meić (replika). 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 9 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica 

koja se obavlja na pokretnim napravama, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 
Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom. 

 
 
7. Prijedlog odluke o koncesiji za prijevoz pokojnika 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Klub gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a podnio je u roku Amandman na Prijedlog. 

Gradonačelnik Grada Zagreba je prihvatio Amandman Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-
a, koji postaje sastavni dio Prijedloga. 
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Amandman i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na Amandman gradski su 
zastupnici primili. 

 
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 sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o koncesiji za prijevoz pokojnika, 

 
u predloženom tekstu, s Amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 

djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009. 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

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

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
IZMJENE 

Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
u Gradu Zagrebu u 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o najmu stanova 
 

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

tijela Odbor za socijalnu skrb i Odbor za mladež. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat podnijela je u roku Amandman na Prijedlog. 

Gradonačelnik Grada Zagreba se očitovao o Amandmanu. 
Amandman i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na Amandman gradski su 

zastupnici primili. 
 
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: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) 

i Stjepan Horvat. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat na sjednici je povukla Amandman. 
 
Gospođa Nioslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i 

imovinu Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o najmu stanova, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog odluke o promjeni naziva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 
 

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

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

 
ODLUKU 

o promjeni naziva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava 

ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba s Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava 

 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 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 (33 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove 
Zoološki vrt grada Zagreba s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na 

Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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13. Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a podnio je u roku Amandman na Prijedlog. 

Gradonačelnik Grada Zagreba je prihvatio Amandman Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-
a, koji postaje sastavni dio Prijedloga. 

Amandman i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na Amandman gradski su 
zastupnici primili. 

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

njihove usklađenosti s propisima. 
Izvješća Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Grada 

Beča 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, kao matično 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o sklapanju Sporazuma o suradnji između Grada Beča i Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

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

mjesnu samoupravu, kao nadležno radno tijelo. 
 
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. 
 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba obrazlaže Prijedlog. 
 
Gospodin dr.sc. Dragan Korolija-Marinić, član Odbora za prostorno uređenje obrazlaže 

Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Vera Petrinjak Šimek (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 

Nezavisne liste Velimira Sriće), mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain (replika), dr.sc. Mirela Holy, Igor Rađenović i Vera Petrinjak 
Šimek. 

 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Prostornog plana Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada 

Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

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

mjesnu samoupravu, kao nadležno radno tijelo. 
 
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. 
 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Korolija-Marinić (u ime Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Vera 
Petrinjak Šimek (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće) i 
Jurica Meić (replika). 

 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 4 "protiv ") donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

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

mjesnu samoupravu, kao nadležno radno tijelo. 
 
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. 
 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 4 "protiv") donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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18. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Borovje - sjeverna zona 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

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

mjesnu samoupravu, kao nadležno radno tijelo. 
 
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. 
 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a). 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "protiv ") donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Borovje - sjeverna zona, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila je prijedlog predsjednika Gradske skupštine 
Grada Zagreba gospodina Borisa Šprema da se točke od 19. do 22. zajedno obrazlože i da se o 
njima zajedno raspravlja. 
 
19. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Trnava II. 
20. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja USA škola 
21. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Munja" 
22. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Sigečica" 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na svaki 
Prijedlog. Amandman postaje sastavni dio svog Prijedloga. 
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Prijedloge je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i Odbor za 

mjesnu samoupravu, kao nadležno radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge i amandmane s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba obrazlaže prijedloge. 
 
U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a). 
 
ad. 19.) Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 3 "protiv") donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Trnava II., 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad. 20.) Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 3 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja USA škola, 

 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad. 21.) Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 3 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Munja", 

 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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ad. 22.) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 3 "suzdržana") donosi 

 
ODLUKU 

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Sigečica", 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
23. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 

upravnih tijela 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a podnio je u roku amandmane na Prijedlog. 

Gradonačelnik Grada Zagreba je prihvatio amandmane Kluba gradskih zastupnika SDP-a, koji 
postaju sastavni dio Prijedloga. 

Amandmani i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandmane gradski su 
zastupnici primili. 

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

njihove usklađenosti s propisima. 
Izvješća Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, 
 
u predloženom tekstu, s amandmanima koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak 
 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HNS-a. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba je razmotrio Prijedlog i dao mišljenje. Mišljenje 
gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, 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. 
 
Gospodin Jozo Radoš, izvjestitelj u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
 
Gradska skupština većinom glasova (2 "za" i 25 "protiv") ne prihvaća Prijedlog odluke o 

izmjeni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak. 
 
 
25. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
 

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

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

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 



 - 36 - 

26. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog 
liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog 
rata 

 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i Odbor za 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom 
rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
27. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja 

i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i Odbor za 

gospodarski razvoj, kao nadležno radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih 
građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
28. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja Grada 

Zagreba u programu "Uči- radi-upoznaj-hospitacije u inozemstvu" 
 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja Grada Zagreba  
u programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u inozemstvu", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
29. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za 

stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 
Domovinskog rata 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje 
članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba za 

psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita" 
 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba 
za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 



 - 39 - 

31. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za 
rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom – Zagreb" 

 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i Odbor za 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  
Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom-Zagreb", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
32. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju osnovne škole Antuna Branka Šimića 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i Odbor za 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju Osnovne škole Antuna Branka Šimića, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
33. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 

učenike i studente slabijeg socijalnog statusa 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i Odbor za 

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

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

 
ODLUKU 

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

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
34. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i Odbor za 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike 
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
35. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene 

učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i Odbor za 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike 
srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila je prijedlog predsjednika Gradske skupštine 
Grada Zagreba gospodina Borisa Šprema da se zajedno raspravlja o točkama od 36. do 54. 
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36. Davanje suglasnosti na Statut Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
37. Davanje suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 
38. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, 

otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 
39. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 
40. Davanje suglasnosti na Statut Stomatološke poliklinike Zagreb 
41. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za bolesti dišnog sustava 
42. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 
43. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i 

rehabilitaciju 
44. Davanje suglasnosti na Statut Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i 

rehabilitaciju dr. Drago Čop 
45. Davanje suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i 

motoričkim smetnjama 
46. Davanje suglasnosti na Statut Dječje bolnice Srebrnjak 
47. Davanje suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za plućne bolesti 
48. Davanje suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice Vrapče 
49. Davanje suglasnosti na Statut Opće bolnice "Sveti Duh" 
50. Davanje suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 
51. Davanje suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb 
52. Davanje suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb - Zapad 
53. Davanje suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb - Istok 
54. Davanje suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb - Centar 
 

Predlagatelji su upravna vijeća zdravstvenih ustanova. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila je prijedlog predsjednika Gradske skupštine 

Grada Zagreba gospodina Borisa Šprema da se zajedno glasuje o točkama od 36. do 54. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ad. 36.) 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 37.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 38.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, 

otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 39.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad. 40.) 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Stomatološke poliklinike Zagreb, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 41.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Poliklinike za bolesti dišnog sustava, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 42.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 43.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad. 44.) 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 
dr. Drago Čop, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 45.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim 

smetnjama, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 46.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Dječje bolnice Srebrnjak, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 47.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za plućne bolesti, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad. 48.) 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice Vrapče, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 49.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Opće bolnice "Sveti Duh", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 50.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 51.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad. 52.) 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb-Zapad, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 53.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb-Istok, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. 54.) 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma zdravlja Zagreb-Centar, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
55. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popise birača 

te njihovih zamjenika 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova  
Povjerenstva za popise birača te njihovih zamjenika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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56. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 

Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je podnio Prijedlog dopune Prijedloga 
zaključka. Prijedlog dopune postaje sastavni dio Prijedloga zaključka. 

 
Gospodin dr.sc. Mirando Mrstić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

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

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s Prijedlogom dopune predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
57. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Odbora Gradske skupštine za javna 

priznanja 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je podnio Prijedlog dopune Prijedloga 
zaključka. Prijedlog dopune postaje sastavni dio Prijedloga zaključka. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Odbora Gradske skupštine za javna priznanja, 
 
u predloženom tekstu, s Prijedlogom dopune predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
58. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Gradske koordinacije za 

ljudska prava 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Gradske koordinacije za ljudska prava, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
59. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika i članova te o imenovanju članova 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je podnio Prijedlog dopune Prijedloga 
zaključka. Prijedlog dopune postaje sastavni dio Prijedloga zaključka. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o izboru predsjednika i članova te o imenovanju članova 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 

 
u predloženom tekstu, s Prijedlogom dopune predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
60. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Eko-stožera Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Eko-stožera Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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61. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta mladih Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
62. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju člana Povjerenstva Grada Zagreba 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
63. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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64. Prijedlog zaključka o predlaganju predstavnika Grada Zagreba za člana Upravnog 

vijeća Centra za socijalnu skrb Zagreb 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o predlaganju predstavnika Grada Zagreba za člana Upravnog vijeća 
Centra za socijalnu skrb Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
65. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za 

rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" 
 

Predlagatelj akta je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
66. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Doma učenika 

srednjih škola Antun Gustav Matoš 
 

Predlagatelj akta je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora 
Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš, 

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

Voltino 
 

Predlagatelj akta je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Voltino, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
68. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora X. gimnazije 

"Ivan Supek" 
 

Predlagatelj akta je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora X. gimnazije "Ivan Supek", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje 4. 
sjednicu u 19,45 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/166 
URBROJ: 251-01-02-09-7 
Zagreb, 24. rujna 2009. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.

 


