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ZAPISNIK 
 

43. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 27. rujna 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,15 sati 
 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Miroslav 
Blažević, Željko Brebrić, Vesna Brezić, Zvane Brumnić, Stanko Gačić, mr. sc. Tatjana 
Holjevac, Stjepan Horvat, Nura Ismailovski, mr. pharm., Martina Jović, mr. sc. Marin 
Knezović, dr. sc. Pavel Kobler, dr. stom., dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, Darinko Kosor, dr. 
sc. Dragan Kovačević, dr. sc. 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, Ivan 
Račan, Jozo Radoš, Igor Rađenović, dr. sc. Velimir Srića, Srđan Subotić, Vilina Šincek-
Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan Vučić, Darko Vuletić, Mario Zubović i prof. dr. 
sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med. 

 
Nenazočne gradske zastupnice koji su svoj izostanak najavile: Vesna Majher i Melita 

Mulić. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: mr. sc. Josip Hren i dr. sc. Josip Kregar. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Jelena Pavičić 

Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Dejan Subotić - tajnik Gradske 
skupštine Grada Zagreba; mr. sc. Predrag Fleš - zamjenik tajnika Gradske skupštine Grada 
Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum - 
pročelnik Stručne službe gradonačelnika; Miro Laco - pročelnik Ureda gradonačelnika; 
Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada; mr. sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Krešimir Ladešić - 
pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za 
financije; mr. sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
Zvonimir Šostar - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; mr. sc. Višnja Fortuna - 
pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Davor Jelavić - 
pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; 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; Emil Tuk - pročelnik 
Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ivica Fanjek - vršitelj dužnosti ravnatelja 
Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog 
ureda za katastar i geodetske poslove; Vjera Salopek - zamjenica pročelnika Gradskog ureda 
za financije; 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 
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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; Dianora Kobia Lulić - pomoćnica 
pročelnika Stručne službe gradonačelnika; Mijo Bezer - pomoćnik pročelnika Gradskog 
ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; 
Željko Basta - pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Vesna Vugec 
i Branimir Lončar - djelatnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; 
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; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Sesvete; mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain - članica Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o.; Frane Šesnić - direktor Razvojne agencije Zagreb - T.P.Z. d.o.o.; Denis 
Hrestak - član Uprave APIS IT d.o.o.;  Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb 
d.o.o.; Igor Pirija - direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o.; Bože Čović - 
predstavnik Podružnice AGM; Ante Cicvarć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor 
Zagreb; Trpimir Majcan - predstavnik 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 - predstavnik Podružnice Stanogradnja; 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; Ivan Miličević - predstavnik Podružnice 
Zagrebački električni tramvaj; Milan Trbojević – voditelj Podružnice Zagrebački velesajam; 
Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Radmila Mihaljević - predstavnica Podružnice 
Zrinjevac; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; Juraj Cerovski predstavnik Hrvatskih 
voda; Raman Fazlievski - potpredsjednik Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Grada 
Zagreba; Kemal Bukvić - predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; 
Jasminka Petter - predstavnica njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Walentina 
Lončarić - predstavnica poljske nacionalne manjine Grada zagreba; Galina Kovačević - 
predstavnica ruske nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik 
Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 43. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 37 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) 

od ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u ime Gradske skupštine preuzeo: 
- tradicionalno pokroviteljstvo nad 12. prvenstvom Zagrebačkih osnovnih škola 

"Memorijal Marko Horvat" s financijskom potporom u iznosu od 15.000,00 kuna, 
- pokroviteljstvo nad obilježavanjem 20 godina rada izviđačkog odreda Savski gaj s 

financijskom potporom u iznosu od 3.000,00 kuna te 
- pokroviteljstvo nad manifestacijom obilježavanja 2012. Europske godine aktivnog 

starenja i međugeneracijske solidarnosti "Zlatna dob" s financijskom potporom u iznosu od 
5.000,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća zapisnik 42., tematske sjednice 

Gradske skupštine Grada Zagreba održane 19. rujna 2012. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a. 
 
Nenad Matić, član Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba, Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog 
odbora Srednje tehničke škole Fausta Vrančića, Prijedlog zaključka o imenovanju članova 
Domskog odbora Učeničkog doma "Maksimir", Prijedlog zaključka o predstavnicima Grada 
Zagreba u Skupštini u trgovačkim društvima i Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje 
člana Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

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

HNS-a. 
 

Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 
Kluba. 

 
Dr. sc. Dragan Kovačević, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HNS-a obrazlaže 

stajalište Kluba. 
 
U raspravi o dnevnom redu sudjeluje Darinko Kosor. 
 
Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba. 
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Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke škole Fausta 
Vrančića. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Maksimir". 
 
Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 17 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u 
trgovačkim društvima. 

 
Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 17 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

gradske zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba, sukladno članku 143. stavku 3. 
povukao Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Šimunska". 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže da 

prihvaćena dopuna: 
- Prijedlog zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u trgovačkim 

društvima postane točka 2. prijedloga dnevnog reda, 
- Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave Zagrebačkog holdinga 

d.o.o. postane točka 3. prijedloga dnevnog reda, 
- Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno 

uređenje Grada Zagreba postane podtočka b) točke 31. prijedloga dnevnog reda, 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke škole 

Fausta Vrančića postane podtočka c) točke 44. prijedloga dnevnog reda te 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 

"Maksimir"postane podtočka d) točke 44. prijedloga dnevnog reda. 
 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za" i 17 "protiv") prihvaća dnevni red s 

prihvaćenim dopunama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
za 2011. s priloženim financijskim izvještajima za 2011. i Izvještajem o obavljenoj 
reviziji financijskih izvještaja za 2011. 
Predlagatelj: Uprava trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
 
2. Prijedlog zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u trgovačkim 
društvima 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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3. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
4. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s 
Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 31.12.2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011., te  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju 
Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem  odgoju i obrazovanju 
Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom 
ratu za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2011. 
godinu,  
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza za 
2011. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja u 2011., 
- Izvješće o izvršenju programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2011. i 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012., za 
razdoblje siječanj-lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim 
kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i 
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 
2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
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- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom 
ratu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za siječanj-
lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo polugodište 2012. 
godine 
- Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 
razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine 
- Izvještaj o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2012. za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. 
- Izvještaj o izvršenju Programa branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce 
II. svjetskog rata i civilne invalide rata za razdoblje siječanj-lipanj 2012.  
- Izvješće o izvršenju programa i projekata od socijalnog značenja za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. 
- Izvještaj o izvršenju Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. i 
- Izvješće o izvršenju Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Zagreba za 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,  
- Prijedlog izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., 
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- Prijedlog izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,  
 - Prijedlog izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 
- Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Oporovec - jug 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog 
plana uređenja Savska - Vukovarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12.a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
b) Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o "Park&Ride" 
parkiralištu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj 
zgradi 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 
učenike i studente slabijega socijalnog statusa 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 



8 
 

17. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu nekretnine 
označene kao z.k.č. 6918 k.o. Vrapče novo, Svilkovićeva ulica) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - 
tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (dijela nekretnina označenih kao z.k.č. 51/78, z.k.č. 51/79, z.k.č. 51/80, z.k.č. 
51/81, z.k.č. 51/93 i z.k.č. 51/118 sve k.o. Stenjevec) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Prijedlog zaključka o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Prijedlog zaključka o objavi Poziva 2 za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog 
prostora površine 55-60 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
23. Prijedlog zaključka o objavi Poziva 3 za iskazivanje interesa za kupnju lokala 
površine 80-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
24. Prijedlog zaključka o objavi Poziva 4 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 90-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
25. Prijedlog zaključka o objavi Poziva 5 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 65-70 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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26. Prijedlog zaključka o objavi Poziva 6 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 70-75 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
27. - Izvješće o kontroli zakonitosti informacija i točnosti podataka sadržanih u 
izvješćima o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Zagreba u 2011. i izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. godini i 
- Izvješće o kontroli svrhovitosti trošenja sredstava preraspodijeljenih Zaključkom o 
III. preraspodjeli u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2011. i Zaključkom o II. preraspodjeli u Programu 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
28. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
29. Prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za 
čišćenje septičkih i sabirnih jama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
30. Davanje mišljenja na prijedlog za imenovanje načelnika policijske uprave u 
Policijskoj upravi zagrebačkoj 
Predlagatelj: Ministarstvo unutarnjih poslova 
 
31.a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja 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 
 
32. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Bukovac 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bukovac 
 
33. - Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
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- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 
Predlagatelji: Upravna vijeća domova za starije i nemoćne osobe 
 
34. - Davanje suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži 
"Mali dom - Zagreb" 
- Davanje suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER 
Predlagatelji: Upravna vijeća centara 
 
35. Davanje suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - 
Zagreb" 
 
36. Davanje suglasnosti na Statut URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
Predlagatelj: Upravno vijeće URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
 
37. Davanje suglasnosti na Statut Centra za kulturu "Trešnjevka" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za kulturu "Trešnjevka" 
 
38. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb 
 
39. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Zagreb 
film 
Predlagatelj: Upravno vijeće Ustanove Zagreb film 
 
40. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Donja Dubrava 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Donja Dubrava 
 
41. Davanje suglasnosti na Statut Knjižnica Grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće Knjižnica Grada Zagreba 
 
42.a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom Zlatna igla 
Zagreba, 77. modnom revijom 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad humanitarnim koncertom u 
organizaciji Udruge za promicanje i oblikovanje uvjeta zdravog života autističnih osoba 
Kišni čovjek 
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c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 450. godišnjice 
nastanka naselja Horvati 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
43. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
44. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora X. 
gimnazije "Ivan Supek" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
za balet i ritmiku 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke škole 
Fausta Vrančića 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
"Maksimir" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
45. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturnog 
centra "Peščenica" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 
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 7 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću jesu li na Sajmu županija održanom na 
Zagrebačkom velesajmu od 19. do 23. rujna 2012. županije kao izlagači dobile besplatno 
prostor za izlaganje te jesu li održane manifestacije ostvarile dobit ili gubitke. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
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Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 
trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću što će Zagrebački holding učiniti 
ukoliko Gradska skupština ne prihvati Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna 
Grada Zagreba za 2012. a vezano uz sredstva koja su namijenjena Zagrebačkim otpadnim 
vodama. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću povećanje ploha pogodnih za bavljenje sportovima na ledu, a posebno u prostorima 
Zagrebačkog velesajma. 

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

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću i gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću što bi se dogodilo ili što će se dogoditi ukoliko nadležna inspekcija utvrdi da se 
odvoz komunalnog otpada naplaćuje suprotno odredbama Zakona o otpadu. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se Hrvatskom 
paraolimpijskom odboru dodijele na korištenje adekvatne prostorije, koje bi zadovoljavale 
veličinom prostora i pristupačnošću za osobe s invaliditetom. 

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

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi ponašanja voditelja Podružnice 
Zagrebačke ceste gospodina Alena Gospočića te njegovog daljnjeg vođenja iste. 

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

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

Ive Čovića. 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 
Kluba. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću ima li Grad Zagreb plan kako pomoći građanima u ovoj krizi. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se provesti regulacija prometa i uređenje parkirnih mjesta u 
Mjesnom odboru Kanal u Gradskoj četvrti Trnje. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se očituje o mogućnosti 
produženja trase autobusne linije 120 Črnomerec-Gajnice. Gradska je zastupnica zatražila 
očitovanje u pisanom obliku. 
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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 Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću koliko je gradskih stanova koji se koriste bez pravne osnove, što Grad radi 
na rješavanju tog problema i na koje probleme Grad nailazi u rješavanju tog pitanja. 

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

1.  Godišnje izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. 
za 2011. s priloženim financijskim izvještajima za 2011. i Izvještajem o obavljenoj 
reviziji financijskih izvještaja za 2011. 
 

Godišnje je izvješće podnijela Uprava trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
 
Godišnje je izvješće razmotrio 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. 
 
Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. daje 

uvodno obrazloženje. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr. sc. 

Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Željko Brebrić (u ime Kluba 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a i Kluba gradskih zastupnika HSU-a), Božica Šolić, Tomislav Babić, Stanko Gačić i 
Margareta Mađerić. 

 
Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. daje 

završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (32 "za", 4 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Godišnje izvješće Uprave o poslovanju 

trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2011. s priloženim financijskim izvještajima 
za 2011. i Izvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2.  Prijedlog zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u trgovačkim 
društvima 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Prijedlog. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 

Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jurica Meić, Margareta 
Mađerić (replika), Danira Bilić (replika) i Jurica Meić (neslaganje s replikama). 

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u trgovačkim društvima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje člana Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s 
Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 31.12.2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011., te  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju 
Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem  odgoju i obrazovanju 
Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom 
ratu za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2011. 
godinu,  
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza za 
2011. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja u 2011., 
- Izvješće o izvršenju programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2011. i 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska skupština na 38. sjednici, 19. lipnja 2012. odgodila raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. i 
izvješćima o izvršenju po djelatnostima dok Ministarstvo financija - Sektor za proračunski 
nadzor ne provede nadzor nad trošenjem proračunskih sredstava tj. utvrdi zakonitost, 
svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstva. 

 
Gradski su zastupnici primili dokumentaciju u vezi proračunskog nadzor u Gradu 

Zagrebu, odnosno nadzora zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i 
naplate proračunskih prihoda za 2011. i 2012., što ga je obavilo Ministarstvo financija u 
razdoblju od 18. lipnja do 29. lipnja 2012. 

 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2011. i izvješća o izvršenju po 

djelatnostima je razmotrio o Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna 
radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
prostorno uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i 
vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, 
Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor 
za mjesnu samoupravu, Odbor za nacionalne manjine, Odbor za kontrolu, Gradska 
koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada 
Zagreba. 

Odbor za financije predložio je Prijedlog zaključka. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna za 2011. i izvještaje o izvršenju programa za razdoblje siječanj - prosinac 2011. s 
osnove njihove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog godišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti 
po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 31. 12. 2011. i 
Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011. 

 
Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Nenad 

Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Margareta Mađerić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), Danira Bilić, Morana Paliković Gruden (replika), Danira Bilić (neslaganje s 
replikom), Jurica Meić, Danira Bilić (replika) i Jurica Meić (neslaganje s replikom). 

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

riječ. 
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U daljnjoj raspravi sudjeluju: Jurica Meić (ispravak netočnog navoda), Slavko Kojić 

(objašnjenje u ime predlagatelja) i Igor Rađenović (ispravak netočnog navoda). 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 4 "protiv") donosi 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

Proračuna Grada Zagreba za 2011., 
 

u predloženom tekstu. 
Godišnji izvještaj se prilaže zapisniku. 

 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prihvaćanju 

izvješća o izvršenju programa po djelatnostima. 
 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 4 "protiv") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2011. prihvaća: 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 

skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju 

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

Zagreba za 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 

Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2011. 

godinu. 
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 

javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza 2011. 
godinu. 

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

- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2011. 
- Izvješće o izvršenju Programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 

borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2011. 
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- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja za Grad Zagreb za 
2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređenje života osoba s invaliditetom za 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2011. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 4 "protiv"), sukladno prijedlogu Odbora 
za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Zagreba za 2011. isključivo radi ispunjenja zakonom utvrđene formalne pretpostavke 
za njegovu dostavu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, a zbog nepostojanja 
drugih raspoloživih mehanizama. 

2. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje: 
- da je u prethodnim proračunskim razdobljima Državni ured za reviziju utvrdio velik 

broj nepravilnosti i nezakonitosti prilikom izvršavanja proračuna od strane gradonačelnika, i 
to: neiskazivanje obveza, nepoduzimanje potpunih i adekvatnih mjera za naplatu 
proračunskih prihoda, izvršavanje rashoda iznad visine planirane proračunom, nezakonito 
zadržavanje više ostvarenih sredstava za decentralizirane funkcije te kontinuirano 
nepostupanje prema ranijim nalazima i preporukama i dr., 

- da je Ministarstvo financija u proračunskom nadzoru iz lipnja 2012. također utvrdilo 
niz nepravilnosti i nezakonitosti u vezi s izvršenjem Proračuna Grada Zagreba za 2011., i to: 
nenamjensko trošenje proračunskih sredstava, preuzimanje obveza na teret proračuna bez 
planiranih sredstava, neadekvatna naplata potraživanja - 2.687.082.456,00 kn nenaplaćenih 
potraživanja, nepoduzimanje mjera za pokrivanje manjka prihoda iz prethodnih godina u 
iznosu od 802.058.590,53 kn, nezakonito zadržavanje više ostvarenih sredstava za 
decentralizirane funkcije u iznosu od 337.627.286,91 kn koje je potrebno uplatiti u državni 
proračun i dr., 

- da gradonačelnik Grada Zagreba kontinuirano ignorira mišljenja i preporuke 
nadležnih tijela danih radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti utvrđenih prilikom 
izvršenja proračuna te da takvim svojim postupanjem ugrožava ravnomjerno zadovoljavanje 
svih javnih potreba u Gradu Zagrebu. 

3. Gradska skupština Grada Zagreba upozorava na neodrživost ovakvog načina 
upravljanja Gradom Zagrebom od strane izvršne vlasti. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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5.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012., za 
razdoblje siječanj-lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim 
kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i 
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 
2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom 
ratu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za siječanj-
lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo polugodište 2012. 
godine 
- Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 
razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine 
- Izvještaj o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2012. za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. 
- Izvještaj o izvršenju Programa branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce 
II. svjetskog rata i civilne invalide rata za razdoblje siječanj-lipanj 2012.  
- Izvješće o izvršenju programa i projekata od socijalnog značenja za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. 
- Izvještaj o izvršenju Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
- Izvješće o izvršenju Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. i 
- Izvješće o izvršenju Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2012. i izvješća o izvršenju 

po djelatnostima je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna 
radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
prostorno uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i 
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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, Odbor za kontrolu, Gradska 
koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada 
Zagreba. 

Odbor za financije predložio je Prijedlog zaključka. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu nepravilnosti što ih je Ministarstvo financija utvrdilo po obavljenom 

proračunskom nadzoru, a koje se odnose i na izvršavanje Proračuna Grada Zagreba za 2012.,  
Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Grada Zagreba za 2012. za razdoblje siječanj-lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti 
po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i 
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012., 
te da ne prihvati izvješća o izvršenju programa za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti 
po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i 
Izvještajem o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba u razdoblju siječanj-lipanj 2012. 

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

Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije donijela 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2012., za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i 
izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i Izvještajem o korištenju proračunske zalihe 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 

 
S obzirom da nije donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba 

za 2012., za razdoblje siječanj-lipanj 2012. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim 
kreditima, danim jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 30. lipnja 2012. i Izvještajem o 
korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. nije se 
glasovalo ni o prihvaćanju: 

- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 

- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju 
Grada Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 

- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
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- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 
razdoblje siječanj-lipanj 2012. 

- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj-lipanj 2012. 

- Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za siječanj-
lipanj 2012. 

- Izvješća o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje programa 
javnih potreba u športu grada Zagreba s naslova ZŠS-a za prvo polugodište 2012. godine 

- Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 
razdoblju siječanj-lipanj 2012. godine 

- Izvještaja o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2012. za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. 

- Izvještaja o izvršenju Programa branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za razdoblje siječanj-lipanj 2012.  

- Izvješća o izvršenju programa i projekata od socijalnog značenja za razdoblje siječanj-
lipanj 2012. 

- Izvještaja o izvršenju Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 

- Izvješća o izvršenju Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. i 

- Izvješća o izvršenju Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 
 
 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 4 "suzdržana"), sukladno prijedlogu 
Odbora za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje da se u izvještajnom razdoblju siječanj-
lipanj 2012., prilikom izvršavanja proračuna, nisu poštovale zakonske odredbe koje se odnose 
na zakonitost, svrhovitost, učinkovitost te ekonomičnost raspolaganja proračunskim 
sredstvima, tj. gradonačelnik je postupao suprotno odredbama članka 95. Zakona o 
proračunu, što potvrđuje Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja 
zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava i naplate proračunskih prihoda 
Grada Zagreba za 2011. i 2012. godinu, Sektora za proračunski nadzor - Ministarstva 
financija, od 28. lipnja 2012. godine.  

2. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje: 
- da u Proračun Grada Zagreba za 2012. nije uključen manjak i preneseni manjak 

prihoda iz prethodnih godina te nije planirano njegovo pokrivanje u ostvarenim prihodima u 
2012. godini, 

- da su u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2012., suprotno članku 44. stavku 1. 
Zakona o proračunu, preuzete obveze bez planiranih sredstava za izgradnju pješačkog 
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pothodnika ispod Ulice Hrvatske bratske zajednice, od Nacionalne i sveučilišne knjižnice do 
zelene površine te izgradnju komunalne infrastrukture s fontanama, kao i za sanaciju 
opločenja Trga Petra Preradovića, 

- da su u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2012. nenamjenski utrošena sredstva 
komunalne naknade što je u suprotnosti sa člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Zagreba za 2012. 
 

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 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, Odbor za kontrolu, Gradska koordinacija za ljudska prava, 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada Zagreba. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i 

Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja daje završnu 

riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije prihvatila 

Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 
2012. 
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7.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,  
- Prijedlog izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,  
 - Prijedlog izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 
- Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 
 

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

zastupnike da je Gradska skupština na 39. sjednici, 12. srpnja 2012. odgodila raspravu i 
odlučivanje o prijedlozima dok se ne dostave očitovanja i podaci, što su ih zatražila nadležna 
radna tijela i Odbor za financije, a koji su neophodni za mjerodavno odlučivanje o 
predloženim izmjenama i dopunama. 

 
U tom smislu gradski su zastupnici primili: 
- 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, što je Gradska 
skupština zatražila od gradonačelnika Grada Zagreba na 36. sjednici, 26. travnja 2012., nakon 
rasprave o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2012. (navedeni materijal zbog opsežnosti dostavlja se gradskim zastupnicima 
isključivo na CD-u, a uvid u tiskani materijal se može izvršiti u Stručnoj službi Gradske 
skupštine 

- dopis predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Ministarstvu financije kojim se 
traže upute za postupanje 

- dopis gradonačelnika Grada Zagreba Ministarstvu financije kojim se traže upute za 
postupanje 

- odgovore Ministarstva financija na upite predsjednika Gradske skupštine Grada 
Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba 

- očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na Zaključak koji je Gradska skupština 
donijela na 39. sjednici, 12. srpnja 2012., nakon rasprave o Prijedlogu odluke o izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
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Prijedloge je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna 

radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
prostorno uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i 
vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, 
Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor 
za mjesnu samoupravu, Odbor za nacionalne manjine, Odbor za kontrolu, Gradska 
koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada 
Zagreba. 

Odbor za financije predložio je Prijedlog zaključka. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je dao sljedeće mišljenje: 
- Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba 

za 2012. te izmjene prijedloga izmjena programa podneseni su u skladu s Poslovnikom 
Gradske skupštine Grada Zagreba. 

- prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. nije 
obuhvaćeno postupanje po nalozima Ministarstva financija što ih je Ministarstvo utvrdilo po 
obavljenom proračunskom nadzoru, a posebno nalogu o uplati u državni proračun više 
ostvarenih sredstava u 2011. za decentralizirane funkcije u iznosu od 337.627.286,00 kuna 
koji je Grad Zagreb bio obvezan vratiti u državni proračun do 15. veljače 2012. te pokriću 
manjka prihoda iz ove ali i prethodnih godina u iznosu od 802.058.590,53 kune. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku i izmjene 
programa. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je: 
- amandmane na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba 

za 2012. 
- Prijedlog za izmjene Prijedloga izmjena i dopune Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog za izmjene Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju 

i obrazovanju Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog za izmjene Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i 

obrazovanju Grada Zagreba za 2012 
- Prijedlog za izmjene Prijedloga izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Zagreba za 2012. 
- Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga izmjena Programa radova na području 

vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. 
 
Slavko Kojić, pročelnika Gradskog ureda za financije obrazlaže prijedloge. 
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U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Igor 

Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HSLS-a i HSS-a), Danira Bilić (replika) i Igor Rađenović (u ime Odbora za 
financije). 

 
Slavko Kojić, pročelnika Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja daje završnu 

riječ. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (ispravak netočnog navoda) i Slavko 

Kojić (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 protiv" i 6 "suzdržanih") nije donijela Odluku o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
 
 
S obzirom da nije donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba 

za 2012. nije se glasovalo ni o: 
- Prijedlogu izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., 
- Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada 

Zagreba za 2012., 
- Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 

Zagreba za 2012., 
- Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,  
- Prijedlogu izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., 
- Prijedlogu izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 

unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,  
 - Prijedlogu izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 

komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 
- Prijedlogu izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 

djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 
 
 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 4 "suzdržana"), sukladno prijedlogu 
Odbora za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje da predloženim izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Zagreba za 2012. i prijedlozima izmjena programa po djelatnostima, te 
Amandmanom na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 
2012. i izmjenama predloženih izmjena programa, koji su dostavljeni u posljednjem trenutku, 
zbog kratkoće vremena i nomotehničke neusklađenosti nije moguće realno sagledati 
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ostvarenje prihoda i primitaka, niti rashoda i izdataka. Ujedno se upozorava da nisu poštovani 
prioriteti koji se ostvaruju iz namjenskih prihoda. 

2. Gradska skupština Grada Zagreba jednako tako utvrđuje da predloženim 
amandmanom nije obuhvaćeno postupanje po nalozima Ministarstva financija što ih je 
Ministarstvo utvrdilo nakon obavljenog proračunskog nadzora. 

3. Predlaže se gradonačelniku Grada Zagreba da, kao jedini ovlašteni predlagatelj, u što 
skorijem roku, najduže do sljedeće sjednice Gradskoj skupštini Grada Zagreba, predloži 
izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2012., koje će biti utemeljene na stvarno 
ostvarenim prihodima i primicima u prvih devet mjeseci 2012. i ravnomjernom 
zadovoljavanju svih javnih potreba, imajući u vidu mišljenja i preporuke nadležnih radnih 
tijela, sadržaj ovog zaključka te poštujući odredbe pozitivnih propisa o zakonitosti, 
svrhovitosti, učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima. 

4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o zaduživanju Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Oporovec - jug 
 

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

kao nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i 
Odbor za mjesnu samoupravu. 
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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 Konačni prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Oporovec - jug, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Konačni 
prijedlog 24. i 27. rujna. Amandmani postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. 

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

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

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

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

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad, 
 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
 Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
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11.  Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog 
plana uređenja Savska - Vukovarska 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Konačni 
prijedlog 24. i 25. rujna. Amandmani postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. 

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

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

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

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

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  

Detaljnog plana uređenja Savska - Vukovarska, 
 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
b) Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o "Park&Ride" 
parkiralištu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je dao sljedeće mišljenje: 
Predloženom dopunom Odluke Park&Ride parkiralište postaje i javno parkiralište s 

naplatom ali pod povoljnijim uvjetima koji se uređuju predloženim zaključkom. Odbor 
smatra da za to nema opravdanja jer se time dovodi u pitanje mogućnost korištenja 
Park&Ride parkirališta od strane korisnika kojima je ono sada namijenjeno.  

Svrha koja se želi postići predloženom dopunom Odluke može se postići tako da se 
smanji površina za Park&Ride parkiralište, a preostala površina uredi kao javno parkiralište s 
naplatom sukladno Odluci. 
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Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku i predloženi 
zaključak. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
ada) Gradska skupština većinom glasova (2 "za" i 30 "protiv") nije donijela Odluku o 

dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. 
 
adb) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") nije donijela Zaključak o izmjenama i 

dopunama Zaključka o "Park&Ride" parkiralištu. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 
zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba, sukladno članku 143. stavku 3. povukao 
Prijedlog odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. 
 
 
14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za 
učenike i studente slabijega socijalnog statusa 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za socijalnu skrb i Odbor za mladež. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

ODLUKU 
 o izmjenama i dopuni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 

slabijega socijalnog statusa, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 
Zagreba 
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Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
16.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje 
 

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

radno tijelo Odbor za komunalno gospodarstvo. 
 
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 većinom glasova (33 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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17.  Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu nekretnine 
označene kao z.k.č. 6918 k.o. Vrapče novo, Svilkovićeva ulica) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o ukidanju svojstva javnog dobra, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - 
tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 5 "suzdržanih") nije donijela 

Zaključak o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - tematske zone - Z4, 
na području istočnog dijela Parka Bundek). 
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19.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (dijela nekretnina označenih kao z.k.č. 51/78, z.k.č. 51/79, z.k.č. 51/80, z.k.č. 
51/81, z.k.č. 51/93 i z.k.č. 51/118 sve k.o. Stenjevec) 
 

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

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

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

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4821/1 k.o. Trnje) 
 

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

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

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

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika Gradske skupštine 

Grada Zagreba Davora Bernardića da se Prijedlog zaključka o objavi Poziva 1 za iskazivanje 
interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: 
Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog zaključka o objavi Poziva 2 za 
iskazivanje interesa za kupnju poslovnog prostora površine 55-60 m2 u Zagrebu na području 
omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog zaključka 
o objavi Poziva 3 za iskazivanje interesa za kupnju lokala površine 80-95 m2 u Zagrebu na 
području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlog 
zaključka o objavi Poziva 4 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 90-95 m2 u 
Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, 
Prijedlog zaključka o objavi Poziva 5 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 65-70 
m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i 
Branimirova i Prijedlog zaključka o objavi Poziva 6 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 70-75 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, 
Šubićeva i Branimirova zajedno obrazlože i da se o njima provede objedinjena rasprava. 
 
21.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 50-56 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
 
22.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva 2 za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog 
prostora površine 55-60 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
 
23.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva 3 za iskazivanje interesa za kupnju lokala 
površine 80-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
 
24.. Prijedlog zaključka o objavi Poziva 4 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 90-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
 
25.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva 5 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 65-70 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
 
26.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva 6 za iskazivanje interesa za kupnju stana 
površine 70-75 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio prijedloge za izmjenu i 
dopunu prijedloga zaključaka koji postaju sastavnim dijelom prijedloga zaključaka. 
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Prijedloge je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna 
radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za 
kontrolu. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge zaključaka i 

prijedloge za izmjenu i dopunu prijedloga zaključaka s osnove njihove usklađenosti s 
propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili izvještaj gradonačelnika Grada Zagreba u vezi Prijedloga 

zaključka što ga je predložio Odbor za financije vezano uz prijedloge zaključaka o objavi 
poziva (Poziva 1, 2, 3, 4, 5 i 6) za iskazivanje interesa za kupnju stanova, poslovnih prostora i 
lokala u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i 
Branimirova. 

 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
Ines Bravić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (ispravak netočnog navoda). 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u 
Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, 
Prijedlogu zaključka o objavi Poziva 2 za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog prostora 
površine 55-60 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, 
Šubićeva i Branimirova, Prijedlogu zaključka o objavi Poziva 3 za iskazivanje interesa za 
kupnju lokala površine 80-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, 
Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlogu zaključka o objavi Poziva 4 za iskazivanje 
interesa za kupnju stana površine 90-95 m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: 
Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, Prijedlogu zaključka o objavi Poziva 5 za 
iskazivanje interesa za kupnju stana površine 65-70 m2 u Zagrebu na području omeđenom 
ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova i Prijedlogu zaključka o objavi 
Poziva 6 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 70-75 m2 u Zagrebu na području 
omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova. 
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Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 
ad21.) 

ZAKLJUČAK 
 o objavi Poziva 1 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 50-56 m2 u Zagrebu 

na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, 
 

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

 
ad22.) 

ZAKLJUČAK 
 o objavi Poziva 2 za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog prostora površine 55-60 
m2 u Zagrebu na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i 

Branimirova, 
 

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

ad23.) 
ZAKLJUČAK 

 o objavi Poziva 3 za iskazivanje interesa za kupnju lokala površine 80-95 m2 u Zagrebu 
na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, 

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

ad24.) 
ZAKLJUČAK 

 o objavi Poziva 4 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 90-95 m2 u Zagrebu 
na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, 

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

ad25.) 
ZAKLJUČAK 

 o objavi Poziva 5 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 65-70 m2 u Zagrebu 
na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, 

 
u predloženom tekstu s izmjenom i dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad26.) 
 

ZAKLJUČAK 
 o objavi Poziva 6 za iskazivanje interesa za kupnju stana površine 70-75 m2 u Zagrebu 

na području omeđenom ulicama: Heinzelova, Zvonimirova, Šubićeva i Branimirova, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom i dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27.  - Izvješće o kontroli zakonitosti informacija i točnosti podataka sadržanih u 
izvješćima o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Grada Zagreba u 2011. i izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. godini i 
- Izvješće o kontroli svrhovitosti trošenja sredstava preraspodijeljenih Zaključkom o 
III. preraspodjeli u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2011. i Zaključkom o II. preraspodjeli u Programu 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
 

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

nadležno radno tijelo Odbor za kontrolu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Prijedlog zaključka. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 

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

ZAKLJUČAK 
 

1. Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje: 
- Izvješće Gradskog kontrolnog ureda o kontroli zakonitosti informacija i točnosti 

podataka sadržanih u izvješćima o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. te 

- Izvješće Gradskog kontrolnog ureda o kontroli svrhovitosti trošenja sredstava 
preraspodijeljenih Zaključkom o III. preraspodjeli u Programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. i Zaključkom o II. preraspodjeli 
u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. 
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2. Zadužuje se Gradski kontrolni ured da s obzirom na utvrđeni visoki postotak 
odstupanja prikazanih iznosa na testiranom uzorku utvrđenom u kontroli zakonitosti 
informacija i točnosti podataka u Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2011. godini te sadržaju Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2011. godini, provede cjelovitu kontrolu svih podataka sadržanih u Izvješćima o izvršenju 
navedenih programa te o rezultatima cjelovite kontrole izvijestiti Gradsku skupštinu Grada 
Zagreba. 

3. Ovaj zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
29.  Prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za 
čišćenje septičkih i sabirnih jama 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je dostavio dodatni materijal uz 
Prijedlog te koji je podnio Prijedlog za izmjenu Prijedloga zaključka koja postaje sastavnim 
dijelom Prijedloga. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za čišćenje 

septičkih i sabirnih jama, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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30.  Davanje mišljenja na prijedlog za imenovanje načelnika policijske uprave u 
Policijskoj upravi zagrebačkoj 
 

Sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o policiji glavni ravnatelj policije zatražio je 
mišljenje Gradske skupštine Grada Zagreba o prijedlogu za imenovanje načelnika policijske 
uprave u Policijskoj upravi zagrebačkoj. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio prijedlog akta. 
 
Izvješće radnog tijela i prijedlog akta gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o mišljenju o imenovanju načelnika 
Policijske uprave zagrebačke, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
31. 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. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
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ada) Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 5 "suzdržanih") nije imenovala 

ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. 
 
adb) Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
32.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Bukovac 
 

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

utvrdio prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

 
RJEŠENJE 

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

Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika Gradske skupštine 
Davora Bernardića da se točke od 33. do 36. dnevnog reda razmatraju na kraju sjednice kako 
bi se pripremili prijedlozi zaključaka u vezi navedenih točaka. 
 
 
37.  Davanje suglasnosti na Statut Centra za kulturu "Trešnjevka" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu "Trešnjevka" koji je podnio 
amandmane na Statut. Amandmani postaju sastavnim dijelom Statuta. 
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Statut je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i amandmane s osnove 

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

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Centra za kulturu "Trešnjevka" 
 

Daje se suglasnost na Statut Centra za kulturu "Trešnjevka", Zagreb, Park Stara 
Trešnjevka 1, što ga je donijelo Upravno vijeće Centra 6. rujna 2012., izmijenjen 
amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Centra 19. rujna 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
38.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta Zagreb 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. 
 
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. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta 

Pučkog otvorenog učilišta 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta, Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, što ju je utvrdilo Upravno vijeće 
Učilišta 3. rujna 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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39.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Zagreb 
film 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Ustanove Zagreb film koji je podnio Amandman na 
Odluku. Amandman postaje sastavnim dijelom Odluke. 

 
Odluku je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku i Amandman s osnove 

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

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Zagreb film 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Zagreb film, 

Zagreb, Vlaška 70, što ju je donijelo Upravno vijeće 3. srpnja 2012., izmijenjenu 
amandmanom što ga je donijelo Upravno vijeće 11. rujna 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
40.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Donja Dubrava 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Donja Dubrava. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Donja Dubrava, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
41.  Davanje suglasnosti na Statut Knjižnica Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Knjižnica Grada Zagreba koji je podnio Amandman na 
Statut. Amandman postaje sastavnim dijelom Statuta. 
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Statut je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i Amandman s osnove 

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

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Knjižnica grada Zagreba 

 
Daje se suglasnost na Statut Knjižnica grada Zagreba, Zagreb, Starčevićev trg 6, što 

ga je donijelo Upravno vijeće Knjižnica 14. rujna 2012., izmijenjen amandmanom što ga je 
donijelo Upravno vijeće Knjižnica 20. rujna 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
42. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom Zlatna igla 
Zagreba, 77. modnom revijom 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad humanitarnim koncertom u 
organizaciji Udruge za promicanje i oblikovanje uvjeta zdravog života autističnih osoba 
Kišni čovjek 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 450. godišnjice 
nastanka naselja Horvati 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o 

Prijedlogu zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom Zlatna igla Zagreba, 77. 
modnom revijom, Prijedlogu zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad humanitarnim 
koncertom u organizaciji Udruge za promicanje i oblikovanje uvjeta zdravog života 
autističnih osoba Kišni čovjek i Prijedlogu zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 
obilježavanjem 450. godišnjice nastanka naselja Horvati. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 
ada) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom Zlatna igla Zagreba, 7. modnom revijom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad humanitarnim koncertom u organizaciji Udruge za 

promicanje i oblikovanje uvjeta zdravog života autističnih osoba Kišni čovjek, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 450. godišnjice nastanka 

naselja Horvati, 
 

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

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
44.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora X. 
gimnazije "Ivan Supek" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
za balet i ritmiku 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke škole 
Fausta Vrančića 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma 
"Maksimir" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora X. gimnazije "Ivan 
Supek", Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole za balet i ritmiku, Prijedlogu zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje 
tehničke škole Fausta Vrančića i Prijedlogu zaključka o imenovanju članova Domskog 
odbora Učeničkog doma "Maksimir". 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora X. gimnazije "Ivan Supek", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole za balet i ritmiku, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Školskog odbora Srednje tehničke škole Fausta Vrančića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma "Maksimir", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
45.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturnog 
centra "Peščenica" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturnog centra "Peščenica", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33.  - Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 
 

Predlagatelji su upravna vijeća domova za starije i nemoćne osobe. 
 
Statute je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na statute 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 Prijedlog zaključka. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 

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

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba odgađa odlučivanje o davanju suglasnosti na:  
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar", 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park, 
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- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver, 
- Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb, 

dok upravna vijeća ne usklade statute s odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  - Davanje suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži 
"Mali dom - Zagreb" 
- Davanje suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER 
 

Predlagatelji su upravna vijeća centara koji su podnijeli amandmane na statute. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom statuta. 

 
Statute je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na statute i amandmane 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 Prijedlog zaključka. 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "protiv"), sukladno prijedlogu Kluba 

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

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba odgađa odlučivanje o davanju suglasnosti na: 
- Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i  mladeži "Mali dom - Zagreb" i 
- Statut Centra za rehabilitaciju SILVER, 
dok upravna vijeća ne usklade statute s odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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35.  Davanje suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb" koji je podnio amandmane na Statut. Amandmani postaju sastavnim dijelom 
Statuta. 

 
Statut je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i amandmane 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 Prijedlog zaključka. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 2 "protiv"), sukladno prijedlogu Kluba 

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

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba odgađa odlučivanje o davanju suglasnosti na Statut 
Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" dok Upravno vijeće ne 
uskladi Statut s odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
36.  Davanje suglasnosti na Statut URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom koji je podnio amandmane na Statut. Amandmani postaju 
sastavnim dijelom Statuta. 

 
Statut je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i amandmane s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Prijedlog zaključka. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 2 "protiv"), sukladno prijedlogu Kluba 

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

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba odgađa odlučivanje o davanju suglasnosti na Statut 
URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dok 
Upravno vijeće ne uskladi Statut s odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 43. 
sjednicu u 18,25 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/398 
URBROJ: 251-01-06-12-9 
Zagreb, 27. rujna 2012. 
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