
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
46. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

20. prosinca 2012. 



ZAPISNIK 
 

46. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 20. prosinca 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 9,00 sati 
 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Miroslav 
Blažević, Željko Brebrić, Vesna Brezić, Zvane Brumnić, Stanko Gačić, mr. sc. Tatjana 
Holjevac, Stjepan Horvat, mr. sc. Josip Hren, Nura Ismailovski, mr. pharm., Martina Jović, 
mr. sc. Marin Knezović, dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, Darinko Kosor, dr. sc. Dragan 
Kovačević, dr. sc. Josip Kregar, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić, Margareta Mađerić, dr. 
sc. Zvonko Maković, Siniša Markulin, mr. sc. Nenad Matić, Jurica Meić, Ivana Mlinar 
Horvat, Melita Mulić, Alen Ostojić, Morana Paliković Gruden, Dinka Pavelić, dipl. ing., 
Stipe Pavlović, Mirjana Pavoković, Tin Pažur, Josip Petrač, 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. 

 
Nenazočan gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: dr. sc. Pavel Kobler, dr. 

stom. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Nikola Ljuban, Vesna Majher i Vera Petrinjak-Šimek. 
 
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; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Emil Tuk - 
pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Marijan Maras - pročelnik Gradskog 
ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Silvije Novak - pročelnik Gradskog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda 
za katastar i geodetske poslove; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; 
Tedi Lušetić - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božica 
Šimleša - vršiteljica dužnosti zamjenice pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Boro Kisjelica i Ines Bravić - zamjenici 
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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 i Vladimir Gruborović - pomoćnici 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Marinka Bakula Anđelić - pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za 
socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Željko Basta - pomoćnik pročelnika Ureda za 
upravljanje u hitnim situacijama; Ivica Fanjek - vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba; Stjepan Kelčec Suhovec - pomoćnik pročelnica Gradskog 
ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Sandra Tucak Zorić - pomoćnica pročelnika 
Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Luka Šimurina - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Dornji grad - Medveščak; 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; Josipa Bašić - potpredsjednica 
Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Tomislav 
Čulo - član Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.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.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Igor Pirija - direktor 
Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o.; Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Ante 
Cicvarć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; Branimir Valašek - voditelj 
Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - 
voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Zdravko Juć - vršitelj 
dužnosti voditelja Podružnice Stanogradnja; Dario Kobešćak - vodielj Podružnice Tržnice 
Zagreb; Ivo Erić - voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; Srđan Vlaović - 
voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; mr. sc. Davor Poljak - voditelj Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja; Robert Mišeta - voditelj Podružnice Zagrebparking; dr. sc. Alen 
Gospočić - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - voditelj Podružnice 
Zagrebački električni tramvaj; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Radmila 
Mihaljević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zrinjevac; Kemal Bukvić - predsjednik Vijeća 
bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Jaromil Kubiček - predsjednik Vijeća češke 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov - predstavnik bugarske Jasminka Petter - 
predstavnica njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina Kovačević - predstavnica 
ruske nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko 
socijalnog vijeća Grada Zagreba; Mario Iveković - voditelj Ureda hrvatske udruge sindikata u 
Zagrebu; Emica Farago - predsjednica Upravnog vijeća Kulturnog centra Peščenica; mr. 
Nena Brkić - članica Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada Zagreba i djelatnici 
Stručne službe Gradske skupštine. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 46. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 33 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) 

od ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
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Obavještavam gradske zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u 

ime Gradske skupštine preuzeo pokroviteljstvo nad kulturnom manifestacijom JA BIH …5 
dana Sarajeva u Zagrebu 2012. s financijskom potporom u iznosu od 3.500,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća zapisnik 45. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 29. studenoga 2012. 
 
Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za 
Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg i 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 

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

Grada obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji izgradnje Kompleksa URIHO, vrtića i škole 
"Kajzerica" na lokaciji Kajzerica, Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj 
suradnji na realizaciji izgradnje Obrtničkog centra s učilištem i Prijedlog zaključka o 
prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji izgradnje Regionalnog Centra za 
razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL. 

 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne 
dvorane Vatroslava Lisinskog i Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za 
dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne 
manjine. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže izmjenu 

redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga i to na način da se točke od 28. do 31. (Prijedlog 
zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih građevina 
obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 
2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice Vodoopskrba i odvodnja i 
uređenju međusobnih odnosa, Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Grada Zagreba u 2013., Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. i Prijedlog programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013.) prijedloga dnevnog reda 
razmatraju kao točke od 10. do 13. prijedloga dnevnog reda iz razloga što su gradski 
zastupnici za ove prijedloge dobili na klupe očitovanja na dopunu i izmjene predlagatelja. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić kao predlagatelj navedenih prijedloga 

suglasio se s izmjenom redoslijeda razmatranja. 
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Gradska skupština većinom glasova (5 "za" i 34 "protiv") ne prihvaća opravdanost 
hitnosti postupka za Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
Müllerov breg. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet izjašnjava se o upućivanju Konačnog prijedloga 
odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg u redovan postupak za 47. 
sjednicu Gradske skupštine. 

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

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 40. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji izgradnje 
Kompleksa URIHO, vrtića i škole "Kajzerica" na lokaciji Kajzerica. 

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

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

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji izgradnje 
Obrtničkog centra s učilištem. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 42. prijedloga dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji izgradnje 
Regionalnog Centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – 
SEECEL. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 43. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština ne prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o 

imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba 
za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 56. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o izmjeni 

redoslijeda razmatranja Prijedloga zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih 
komunalnih vodnih građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Grada Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja i uređenju međusobnih odnosa, Prijedloga plana gradnje 
komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2013., Prijedloga programa 
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gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. i 
Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2013. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća izmjenu redoslijeda razmatranja 

Prijedloga zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih 
građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 
Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice Vodoopskrba i 
odvodnja i uređenju međusobnih odnosa, Prijedloga plana gradnje komunalnih vodnih 
građevina na području Grada Zagreba u 2013., Prijedloga programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. i Prijedloga programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. 

 
Margareta Mađerić predlaže izmjenu redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga i to 

na način da se Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu ne 
razmatra kao točka 40. već kao točka 14. prijedloga dnevnog reda zbog iznimne važnosti 
navedenog prijedloga. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća da se Prijedlog odluke o izmjenama 

i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, za koji je Gradska skupština prihvatila 
opravdanost hitnosti postupka, a predsjednik Gradske skupštine Davor Bernardić predložio 
da navedena dopuna postane nova točka 40. prijedloga dnevnog reda, razmatra kao nova 
točka 14. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 

dopunama i izmjenama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013. 
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- Prijedlog programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih 
obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013. 
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu 
Zagrebu u 2013. i 
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu u 2013. 
* drugo čitanje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje 
siječanj - lipanj 2012. 
Predlagatelj: Uprava trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
 
3. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja 
b) Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 
pripadnike romske nacionalne manjine 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o promjeni naziva Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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10. Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih 
građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Grada Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja i uređenju međusobnih odnosa 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba 
u 2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Istok 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i 
govora SUVAG 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za prevenciju 
kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za reumatske bolesti, 
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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21. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Stomatološke poliklinike Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Klinike za psihijatriju Vrapče 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
23. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
24. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
25. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Specijalne bolnice za zaštitu djece s 
neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
26. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Specijalne bolnice za plućne bolesti 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
27. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Dječje bolnice Srebrnjak 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
28. Prijedlog odluke o usklađenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija 
Štampar" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
29. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
30. Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti članka 45. a) Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 92/94, 
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 
25/12) s Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 
76/10) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
31. Prijedlog smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Zagreba za razdoblje od 2013. do 2015. godine 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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32. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Hrvatskom akademskom sportskom 
savezu za isticanje kandidature za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. u 
Zagrebu i Rijeci 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
33. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (u svrhu izgradnje i rekonstrukcije Ulice 
Mije Haleuša od križanja sa Slavonskom avenijom prema jugu) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
34. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (označenog kao z.k.č.br. 4986/86, površine 2178 m2, upisanog u z.k.ul. 7042 
k.o. Vrapče novo, za izgradnju župne crkve s pastoralnim centrom i hostelom u naselju 
Špansko - Oranice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
35. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (nekretnine označene kao z.k.č. 2986/938, površine 414 m2 i z.k.č. 2986/952, 
površine 446 m2, obje k.o. Granešina) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
36. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini 
označenoj kao 152/759 dijela z.k.č. 4/3, površine 759 m2, upisane u z.k.ul. 3608 k.o. 
Buzin) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
37. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini 
označenoj kao z.k.č. 9538, zaobilaznica, put zaobilaznica, površine 671 m2, upisana u 
z.k.ul. 6 k.o. Sesvetski Kraljevec) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
38. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini 
označenoj kao 177/4668 dijela z.k.č. 5134/2, Jagićeva ulica, ukupne površine 4668 m2, 
upisane u z.k.ul. 27 k.o. Grad Zagreb) i Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog 
natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnina označenih kao z.k.č. 
5134/1, z.k.č. 5134/2 i z.k.č. 5134/5, sve k.o. Grad Zagreb) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
39. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na 
nekretninama označenim kao z.k.č. 1/11, površine 406 m2 i z.k.č. 1167/1, površine 300 
m2, obje k.o. Jakuševec) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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40. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke ulice (I. etapa, od 
Ulice Kotarnica do sjevernog kolnika produžene Ulice Antuna Šoljana) na k.č.br. 
2959/2 i dijelovima k.č.br. 2966/1, 3919/10 sve k.o. Stenjevec te k.č.br. 5412/1 k.o. 
Vrapče s komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
41. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji 
izgradnje Kompleksa URIHO, vrtića i škole "Kajzerica" na lokaciji Kajzerica 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
42. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji 
izgradnje Obrtničkog centra s učilištem 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
43. Prijedlog zaključka o o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji 
izgradnje Regionalnog Centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje 
jugoistočne Europe - SEECEL 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
44. Prijedlog zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne 
suradnje Grada Zagreba za 2013. godinu 
Predlagatelj: Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju 
 
45. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju javnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
46. Izvješće o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe obrtništva, za školsku godinu 2011./2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
47. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 22. Svečanostima 
Pasionske baštine 2013. 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 19. međunarodnim 
natjecanjem Mladi virtuozi - etide i skale za violiniste 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad dodjelom nagrade VAM za 
2012. godinu 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju počasnog pokroviteljstva nad 9. plivačkim 
mitingom za najmlađe "Miting sv. Patrika 2013." 
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim skijaškim 
natjecanjem Zagreb Children FIS 
f) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Mladi 
umjetnici urbane scene" 
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g) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad novogodišnjim koncertom 
zagrebačkih dječjih zborova "Zakaj volim Zagreb" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
48. Davanje suglasnosti na Statut Kulturno informativnog centra 
Predlagatelj: Vršitelj dužnosti ravnatelja Kulturno informativnog centra 
 
49. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkoga 
gradskog kazališta "Komedija" 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija" 
 
50. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za likovni odgoj Grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za likovni odgoj Grada Zagreba 
 
51. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Kulturnog centra Peščenica 
Predlagatelj: Upravno vijeće Kulturnog centra Peščenica 
 
52. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog 
Predlagatelj: Upravno vijeće Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog 
 
53. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za 
usluge u kulturi 
Predlagatelj: Upravno vijeće Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
 
54. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Črnomerec 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Črnomerec 
 
55. - Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Natječajno povjerenstvo za 
raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturno informativnog centra 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje 
natječaja za imenovanje ravnatelja POGONA - Zagrebačkog centra za nezavisnu 
kulturu i mlade 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
56. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 
Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 
zastupnice i gradske zastupnike da sukladno članku 147. Poslovnika pitanja na sjednici 
Gradske skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku. 

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

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

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 15 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

 
Gradski zastupnik Jurica Meić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li je na tijelima Trgovačkog društva 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. donesen plan financijskog restrukturiranja društva i kakva je 
suradnja Grada Zagreba na provedbi tog plana. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se građanima Grada 
Zagreba omogući dovoljno vremena za kvalitetnu javnu raspravu u vezi Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba s obzirom da se radi o jednom od strateški najvažnijih 
dokumenata. 

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

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje u vezi prijedloga. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik mr. sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću da li je moguće da se na devastiranoj površini iza palače Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje uredi park. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić suglasan je sa zatraženim te je obećao 
uređenje parka na navedenoj površini. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da li je u planu uređenje tržnice Dolac koja je za Grad Zagreb važna i 
tradicijski i u pogledu turizma, kulture, gospodarstva i drugog i drugo da li je u planu sanacija 
hladnjače na Žitnjaku koja je u derutnom stanju, a u kojoj je uskladišteno 30 000 litara 
amonijaka. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kako je moguće da postoji jedinstvena cijena 
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za priključak na mrežu vodoopskrbe i odvodnje kada zakon određuje da cijena priključka ne 
može biti jedinstvena nego prema stvarnom trošku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću produženje autobusne linije 
broj 227 od Svetica do Melinišća za dvije autobusne stanice jer taj problem nije riješen iako 
je postavio zastupničko pitanje prije tri mjeseca. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog u kojem 

je najavio da će Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet do iduće sjednice Gradske skupštine riješiti 
problem i tome izvijestiti Gradsku skupštinu i njega osobno. 

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

 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću što će Zagrebački holding d.o.o. 
učiniti da njegov kreditni rejting ne postane "smeće". 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić prekinuo je sjednicu jer 

je brojanjem utvrđeno da sjednici nije nazočan potreban broj gradskih zastupnika. Sjednica je 
odgođena za isti dan kada će joj nazočiti potreban broj gradskih zastupnika. 

 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da li je spreman predložiti smanjenje komunalnog doprinosa za IV. zonu i to 
na način se za stambenu građevinu jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 20 
kn/m3, a da za gospodarske objekte u III. i  IV. zoni jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa iznosi 0 kuna. 

Usmeni odgovor zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba Jelene Pavičić Vukičević. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi s izgradnjom parkirnih mjesta na Bukovačkoj cesti od kućnog broja 
73 do 80a koje pitanje nije riješeno od 2006. godine. Gradska je zastupnica zatražila odgovor 
u pisanom obliku. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da se zajedno s najavljenim prijedlogom paketa mjera za poboljšanje poslovanja 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji će se uskoro raspraviti na Gradskoj skupštini, podnese i 
izvještaj o učincima poduzetih  mjera od 2005. do danas za poboljšanje poslovanja. 



- 14 - 
 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na 
prijedlog. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću koliko bi oglasa objavio u dnevnim novinama da ih plaća iz 
vlastitog džepa te s tim u vezi predlaže da se novac, umjesto na objavu oglasa, potroši na 
ugradnju lifta u jednom dječjem vrtiću. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li je nadležni gradski ured napravio revizije planova sigurnosti cestovnog prometa 
Zagreba i s tim u vezi predlaže da se okupi stručnjake iz područja prometa Grada Zagreba te 
u koordinacijim sa policijom da se osnuje zagrebački savjet za sigurnost cestovnog prometa. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
 
Dr. sc. Dragan Kovačević, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HNS-a obrazlaže 

stajalište Kluba. 
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1.  Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih 
obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013. 
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu 
Zagrebu u 2013. i 
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu u 2013. 
* drugo čitanje 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Na 45. sjednici Gradske skupštine provedena je prethodna rasprava u prvom čitanju o 

navedenim aktima, o amandmanima Savjeta mladih Grada Zagreba i o Izvješću Odbora za 
financije. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba je podnio Izvješće o rezultatima provođenja prethodne 

rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedloga odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedloga projekcije proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. te prijedloga programa po djelatnostima. Izvješće su 
gradski zastupnici primili. 

 
Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. podnio je Savjet mladih 

Grada Zagreba (4 amandmana). 
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Gradonačelnik Grada Zagreba je 1., 2., i 3. amandman Savjeta mladih djelomično 
prihvatio kroz vlastiti amandman, a 4. amandman nije prihvatio. S obzirom na navedeno 
Savjet mladih Grada Zagreba povukao je amandmane. 

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

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Amandman na Prijedlog 
proračuna Grada Zagreba za 2013. i Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. i Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u 
Gradu Zagrebu u 2013. 

 
Amandmani i prijedlozi za izmjenu programa po djelatnostima su dostavljeni 

gradonačelniku Grada Zagreba, Odboru za financije, kao matičnom radnom tijelu i Odboru za 
Statut, Poslovnik i propise. 

 
Gradonačelnik je donio: 

- Zaključak o amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. od 10. 
prosinca 2012. 

- Zaključak o II. amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. od 19. 
prosinca 2012. 

- Zaključak o III. amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. od 19. 
prosinca 2012. 

- Zaključak o očitovanju na amandman na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 
2013. od 19. prosinca 2012. 

- zaključke o amandmanima na Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Zagreba za 2013. od 17. i 19. prosinca 2012. 

- Zaključak o dopuni Prijedloga programa javnih potreba  u predškolskom odgoju i 
naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. od 20. studenoga 2012. 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju 
i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. od 11. prosinca 2012. 

- Zaključak o izmjeni Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom odgoju i 
obrazovanju Grada Zagreba za 2013. od 11. prosinca 2012. 

- Zaključak o dopuni Prijedloga programa javnih potreba učeničkog i studentskog 
standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2013. od 11. prosinca 2012. 

- Zaključak o izmjeni Prijedloga programa javnih potreba učeničkog i studentskog 
standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2013. od 19. prosinca 2012. 

- Zaključak o izmjeni Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 
2013. godinu od 17. prosinca 2012. 

- Zaključak o izmjeni Prijedloga programa i projekata socijalnog i humanitarnog 
značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013. od 17. prosinca 
2012. 
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- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa radova na području prometa i 
komunalnoga gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. od 11. prosinca 2012. i 19. prosinca 
2012. 

- Zaključak o očitovanju na Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. od 19. prosinca 
2012. 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. od 11. prosinca 2012. 

- Zaključak o očitovanju na Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova na 
području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. od 19. prosinca 2012. 

 
Amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga, izmjene i dopune predloženih 

programa postaju sastavni dio tih prijedloga programa. 
 
S obzirom da je gradonačelnik Grada Zagreba prihvatio u većem dijelu amandman 

Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a na Prijedlog proračuna Grada Zagreba 
za 2013. te izmjene Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. i Prijedloga programa radova na području prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013., navedeni klubovi gradskih zastupnika  
sukladno članku 101. stavku 2., a u vezi s člankom 162. stavkom 1. Poslovnika Gradske 
skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09) povukli su na Prijedlog 
proračuna Grada Zagreba za 2013. amandman u dijelu u kojem ga predlagatelj nije prihvatio 
te s tim u vezi Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. i Prijedlog za izmjene Prijedloga programa 
radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. u dijelu u 
kojem ih predlagatelj nije prihvatio. 

 
Odbor za financije, kao matično radno tijelo razmotrio je Izvješće o rezultatima 

provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje o svim prijedlozima akata te podneseni 
amandman i prijedloge za izmjene programa te je predložio Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba da donese Proračun Grada Zagreba za 2013. s podnesenim amandmanom koji je 
postao sastavni dio Prijedloga, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. s 
podnesenim amandmanom koji je postao sastavni dio Prijedloga, Projekciju Proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2014. - 2015., te predložene programe s izmjenama i dopunom 
predlagatelja koje postaju sastavnim dijelom prijedloga.  
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje Prijedloga 

proračuna Grada Zagreba za 2013. podneseno je u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

Amandmani na Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2013. te prijedlozi izmjena i 
dopuna prijedloga programa podneseni su u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog proračuna Grada 
Zagreba za 2013., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013., 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015., te prijedloge 
programa s osnove njihove usklađenosti sa zakonima, Statutom Grada Zagreba i 
Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da Gradska skupština može 
razmotriti prijedloge i donijeti: 

- Proračun Grada Zagreba za 2013., s amandmanima predlagatelja koji su postali 
sastavnim dijelom Prijedloga, 

- Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. s amandmanima 
predlagatelja koji su postali sastavnim dijelom Prijedloga,  

- Projekciju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2014. - 2015. i 
- programe javnih potreba po djelatnostima s izmjenama i dopunama predlagatelja koje 

su postale sastavnim dijelom prijedloga programa. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Izvješće o rezultatima 

provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 
2013., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013., Prijedloga 
projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. te prijedloga programa po 
djelatnostima, prijedloge akata i očitovanje na podnesene amandmane i prijedloge za izmjenu 
prijedloga programa po djelatnostima. 

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

Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Slavko Kojić (objašnjenje u 
ime predlagatelja). 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje završnu riječ. 

 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 4 "protiv") donosi 

 
PRORAČUN 

Grada Zagreba za 2013., 
 
u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja. 
Proračun se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 4 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013.,  

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

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 4"protiv") donosi 
 

PROJEKCIJU 
Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2014., 

 
u predloženom tekstu. 
Projekcija se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 
programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi 
Grada Zagreba za 2013., Prijedlogu programa javnih potreba u osnovnom odgoju i 
obrazovanju Grada Zagreba za 2013., Prijedlogu programa javnih potreba u srednjem odgoju 
i obrazovanju Grada Zagreba za 2013., Prijedlogu programa javnih potreba učeničkog i 
studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili 
nestalih u Domovinskom ratu za 2013., Prijedlogu programa javnih potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Zagreba za 2013., Prijedlogu programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba 
za 2013. godinu, Prijedlogu programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013., 
Prijedlogu programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013., Prijedlogu 
programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, boraca II. 
svjetskog rata i civilne invalide rata u 2013., Prijedlogu programa i projekata od socijalnog 
značenja u 2013., Prijedlogu programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013., Prijedlogu programa radova na 
području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. i Prijedlogu 
programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 
2013. 
 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 4 "protiv") donosi 
 

PROGRAM 
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2013., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenom predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 
javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci 

zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013., 
 
u predloženom tekstu, s dopunom i izmjenom predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu, 

 
u predloženom tekstu, s izmjenom predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAME I PROJEKTE 

iz područja promicanja zdravlja u 2013., 
 
u predloženom tekstu. 
Program i projekti se prilažu zapisniku. 
 

PROGRAM I PROJEKTE 
iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata 

i civilnih invalide rata u 2013., 
 
u predloženom tekstu. 
Program i projekti se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAME I PROJEKTE 
od socijalnog značenja u 2013., 

 
u predloženom tekstu. 
Program i projekti se prilaže zapisniku. 
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PROGRAME I PROJEKTE 
socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s 

invaliditetom u 2013., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenom predlagatelja. 
Program i projekti se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
radova na području prometa i komunalnog gospodarstva 

u Gradu Zagrebu u 2013., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
2.  Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje 
siječanj - lipanj 2012. 
 

Izvješće je podnijela Uprava trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o.. 
 
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 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 Zagrebački holding d.o.o. obrazlaže 

Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 

Margareta Mađerić, Stanko Gačić i Božica Šolić. 
 
Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. daje 

završnu riječ. 
 
Margareta Mađerić ispravlja netočni navod. 
 
Ivo Čović, predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. daje 

objašnjenje. 



- 22 - 
 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 4 "protiv") prihvaća Poslovno izvješće 

Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje siječanj - lipanj 2012. s 
priloženim polugodišnjim financijskim izvještajima za 2012. godinu. 
 
 
3.  Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 

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

je podnio amandmane na Prijedlog. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima i amandmane što ih je podnio Odbor za komunalno gospodarstvo. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o očitovanju na amandmane na 

Prijedlog što ih je podnio Odbor za komunalno gospodarstvo. Gradonačelnik je prihvatio I. i 
III. amandman te oni postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Odbor za komunalno gospodarstvo predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje o 

Prijedlogu jer još uvijek postoje prijepori u pogledu poslova koji se moraju definirati 
predmetnom odlukom, a potrebno je u prijedlog unijeti i kriterije za odabir najpovoljnije 
ponude i bodove za njihovo vrednovanje sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o 
komunalnim gospodarstvu. 

 
Jurica Meić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Gradska je skupština jednoglasno, sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 

gospodarstvo odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova jer još uvijek postoje prijepori u pogledu poslova koji se moraju definirati 
predmetnom odlukom, a potrebno je u prijedlog unijeti i kriterije za odabir najpovoljnije 
ponude i bodove za njihovo vrednovanje sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o 
komunalnim gospodarstvu. 
 
 
4. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja 
b) Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja 

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

zastupnike da je Gradska skupština na 45. sjednici, 29. studenoga 2012. odgodila odlučivanje 
o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja i o Prijedlogu pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja 
do usaglašavanja sadržaja prijedloga s organizatorom parkiranja te vijećima gradskih četvrti 
na čijem se području naplaćuje, odnosno predlaže naplata parkiranja. 

 
Prijedloge je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 

kao nadležna radna tijela Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor podsjeća da je Gradska skupština Grada Zagreba na 45. sjednici donijela 

Zaključak o odgodi odlučivanja o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
organizaciji i načinu naplate parkiranja i Prijedlogu pravilnika o parkirališnim zonama, 
uvjetima i cijenama parkiranja – do usaglašavanja sadržaja odnosnih akata s organizatorom 
parkiranja te vijećima gradskih četvrti na čijem se području naplaćuje, odnosno predlaže 
naplata parkiranja.  

Prijedlozi navedenih akata nisu se mijenjali ili dopunjavali iako neka vijeća gradskih 
četvrti nisu podržala navedene prijedloge i dala su primjedbe o kojima se predlagatelj nije 
očitovao niti je izvijestio Gradsku skupštinu o provedenom postupku usuglašavanja s tim 
vijećima i organizatorom parkiranja. 

Prijedlogom pravilnika se u I. zoni cijena parkiranja do pola sata (polusatna karta) 
smanjuje s 5 kuna na 4 kune, a cijena parkiranja kraćeg od 2 sata smanjuje se s 10 kuna na 8 
kuna. To je u suprotnosti s Programom zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu 
2009.- 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09), točkom V.2. Mjere za smanjenje emisija 
onečišćujućih tvari iz prometa. Mjerom pod točkom M7. predviđeno je „Onemogućiti daljnje 
povećanje parkirališnih površina, uvesti povećanje tarife za parkiranje i unaprijediti sustav 
naplate parkiranja u središnjim dijelovima Grada Zagreba - Ovom mjerom se nastoji spriječiti 
dotok vozila u središnje dijelove Grada Zagreba.“ 

Odbor smatra da se u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja treba  izmijeniti 
članak 34. stavak 3. tako da se briše riječ „provedbene“ jer Gradska skupština ne donosi 
provedbene propise, a da se u članku 8. stavku 2., članku 11. stavku 2., članku 14. stavku 1. i 
članku 17. stavku 4. Odluke propiše da će Gradska skupština Grada Zagreba posebnom 
odlukom urediti navedena pitanja te da se u skladu s tim Gradskoj skupštini predloži 
donošenje Odluke o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja.  

Imajući u vidu navedeno, Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje o 
prijedlozima dok predlagatelj ne postupi u skladu s navedenim aktima Gradske skupštine i 
mišljenjem Odbora. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je mišljenja vijeća gradskih četvrti. 
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Gradski su zastupnici primili očitovanje Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice 
Zagrebparking na prijedloge. 

 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden, Margareta Mađerić, Mijo Bezer 

(objašnjenje u ime predlagatelja), Morana Paliković Gruden (replika) i Margareta Mađerić 
(replika). 

 
Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 2 "protiv"), sukladno prijedlogu 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise odgodila odlučivanje o Prijedlogu odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Prijedlogu pravilnika o 
parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja dok gradonačelnik Grada Zagreba ne 
postupi: 

- u skladu s Programom zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu 2009.- 
2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09) točkom V.2. Mjere za smanjenje emisija 
onečišćujućih tvari iz prometa. 

Mjerom pod točkom M7. predviđeno je "Onemogućiti daljnje povećanje parkirališnih 
površina, uvesti povećanje tarife za parkiranje i unaprijediti sustav naplate parkiranja u 
središnjim dijelovima Grada Zagreba - Ovom mjerom se nastoji spriječiti dotok vozila u 
središnje dijelove Grada Zagreba.". Prijedlogom pravilnika se u I. zoni cijena parkiranja do 
pola sata (polusatna karta) smanjuje s 5 kuna na 4 kune, a cijena parkiranja kraćeg od 2 sata 
smanjuje se s 10 kuna na 8 kuna što je u suprotnosti s navedenim programom. 

- u skladu s mišljenjem Odbora da se u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
treba izmijeniti članak 34. stavak 3. tako da se briše riječ "provedbene" jer Gradska skupština 
ne donosi provedbene propise, a da se u članku 8. stavku 2., članku 11. stavku 2., članku 14. 
stavku 1. i članku 17. stavku 4. Odluke propiše da će Gradska skupština Grada Zagreba 
posebnom odlukom urediti navedena pitanja te da se u skladu s tim Gradskoj skupštini 
predloži donošenje Odluke o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja. 
 
 
5.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba 
 

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. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela 
 

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

ODLUKU 
 o izmjenama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini 

Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 
pripadnike romske nacionalne manjine 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za nacionalne manjine i Gradska koordinacija za ljudska prava. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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U raspravi sudjeluje Ivana Mlinar Horvat. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske 

nacionalne manjine, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o promjeni naziva Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
 o promjeni naziva Međunarodnog centra za usluge u kulturi, 

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

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kontrolu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor ostaje pri svom mišljenju koje je o istom tekstu Prijedloga odluke dao na 56. 

sjednici Odbora, tj. da „iako člankom 3. stavkom 1. Zakona o sportskoj inspekciji nije 
izrijekom određen Gradski uredu Grada Zagreba koji će obavljati inspekcijski nadzor, iz 
odredbi članka 9. Zakona kojim su uređeni poslovi sportske inspekcije razvidno je da 
sportska inspekcija ne nadzire financijsko poslovanje pravnih i fizičkih osoba u sustavu 
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sporta već provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu i propisa donesenih 
na temelju njega. Stoga se poslovi sportske inspekcije trebaju obavljati u gradskom uredu koji 
je ustrojen za obavljanje poslova sporta.“ 

Budući da gradonačelnik ostaje pri svom tekstu Prijedloga odluke, Odbor predlaže 
Gradskoj skupštini da donese sljedeći 

ZAKLJUČAK 
1. Odgađa se odlučivanje o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu gradskih upravnih tijela. 
2. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da zatraži mišljenje Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta o tome je li u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, Zakonom o Gradu Zagrebu i Zakonom o sportskoj inspekciji da se obavljanje 
poslova sportske inspekcije stavi u djelokrug Gradskog kontrolnog ureda ili je za te poslove 
nadležan Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Danira Bilić. 
 
Gradska je skupština većinom glasova (28 "za" i 4 "protiv"), donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Odgađa se odlučivanje o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu gradskih upravnih tijela. 
 

2. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da zatraži mišljenje Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta o tome je li u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Zakonom o Gradu Zagrebu i Zakonom o sportskoj inspekciji da se 
obavljanje poslova sportske inspekcije stavi u djelokrug Gradskog kontrolnog ureda ili je za 
te poslove nadležan Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog potpredsjednika Gradske skupštine 
Grada Zagreba dr. sc. Josipa Kregara da se Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o 
prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih 
vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Podružnice Vodoopskrba i odvodnja i uređenju međusobnih odnosa i 
Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2013. 
zajedno obrazlože i da se o njima provede objedinjena rasprava 
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10.  Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih 
građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Grada Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja i uređenju međusobnih odnosa 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Potpredsjednik Gradske skupštine dr. sc. Josip Kregar podsjeća gradske zastupnike da 
je Gradska skupština na 45. sjednici, 29. studenoga 2012. odgodila raspravu i odlučivanje o 
Prijedlogu dok joj se ne dostave ugovori koje je Grad Zagreb sklopio za izgrađene komunalne 
vodne građevine obuhvaćene Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Grada Zagreba u 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12). 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba je dostavio novi tekst Prijedloga ugovora o prijenosu 
izgrađenih komunalnih vodnih građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih 
građevina na području Grada Zagreba u 2012. i uređenju međusobnih odnosa te 152 ugovora 
koji se odnose na realizaciju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 
Zagreba. 
 

Gradski su zastupnici primili suglasnost Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja broj 1-523/2012 od 11. prosinca 2012. na Prijedlog zaključka i tekst 
Prijedloga ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih građevina obuhvaćenih 
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2012. i uređenju 
međusobnih odnosa. 
 
11.  Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba 
u 2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 
kao nadležna radna tijela Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, 

Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da 
Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženi plan s time da predlagatelj 
dopuni Prijedlog tako da u točki 3.1.1. podtočki 4. Vodoopskrba, u točkama 4. i 6. koje se 
odnose na Ulicu Luje Naletilića navede opis poslova. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o dopunama Prijedloga plana 
gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2013. te očitovanje na 
traženje Odbora za komunalno gospodarstvo. Dopune postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže prijedloge. 
 
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 (27 "za" i 1 "protiv) donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o:  
- Prijedlogu zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih 

građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 
Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice Vodoopskrba i 
odvodnja i uređenju međusobnih odnosa i 

- Prijedlogu plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 
2013. 

dok gradonačelnik Grada Zagreba ne dostavi dokumentaciju iz koje će biti moguće na 
jasan i nedvojben način utvrditi svaku pojedinu obvezu i pravo što predloženim ugovorom 
prelazi na Zagrebački holding d.o.o., Podružnicu Vodoopskrba i odvodnja.  

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine dr. sc. Josip Kregar podsjeća gradske zastupnike da 

je Gradska skupština na 45. sjednici, 29. studenoga 2012. odgodila odlučivanje o Prijedlogu 
do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2013. godinu, te dok: 

- se Prijedlog ne uskladi s Zaključkom što ga je donijela Gradska skupština na 36. 
sjednici 26. travnja 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) 

- se Prijedlog ne dopuni na način da predlagatelj za sve prenesene obveze iz prethodnog 
razdoblja dostavi ugovore temeljem kojih su obveze nastale uz obrazloženje u kojem su 
dijelu radovi na objektu odnosno uređaju izvedeni te jesu li plaćeni, a u kojem se dijelu 
radovi i obveza plaćanja prenosi u novo razdoblje. Uz Prijedlog programa gradnje potrebno je 
dostaviti i sve ugovore o financiranju uz predočenje i obrazloženje fizičke i financijske 
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realizacije svakog ugovora. Takav je Zaključak donesen i prilikom donošenja Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. na 
sjednici u srpnju ove godine.  

- u tabeli točke 3.2.3.3. A) 4. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova pobrojana su sve 
ceste u Gradu Zagrebu za koje je utvrđen DPU ili UPU ili izrađena tehnička dokumentacija 
(lokacijske dozvole, parcelacije i geodetski elaborati), pa se predlaže da se u tom dijelu realno 
odrede prioriteti tako da se navedu samo one ceste za koje postoji formirana građevna čestica 
i koje će biti predmet kupoprodaje odnosno izvlaštenja jer si Grad Zagreb sukladno 
Prijedlogu proračuna za 2013. ne može dopustiti kupnju zemljišta za koje je detaljnim 
planovima, a naročito urbanističkim planovima uređenja predviđena prometnica. Isto vrijedi 
za tabelu točke 3.2.4.2. B) 4. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je ugovore, narudžbenice i obračunske situacije 

za radove, odnosno obveze koje su uvrštene kao prenesene obveze u Prijedlog. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 

kao nadležna radna tijela Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor podnosi 

Prijedlog dopune Prijedloga programa 
U točki 4. Završne odredbe, iza podtočke 4.4. dodaje se nova podtočka 4.5. koja glasi: 
"4.5. Za prometnice II. prioriteta ne mogu se rješavati imovinsko-pravni poslovi dok ne 

budu riješeni imovinsko-pravni poslovi za sve prometnice iz I. prioriteta u svim gradskim 
četvrtima." 

Dosadašnja podtočka 4.5. postaje podtočka 4.6.  
Obrazloženje: 

Budući da su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova planirana objedinjeno 
za sve prometnice I. i II. prioriteta u svim gradskim četvrtima, predlaže se navedena dopuna.  

Izmjene Prijedloga programa podnesene su u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, 
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da 
Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženi program s izmjenama 
predlagatelja koje su postale sastavnim dijelom Prijedloga i dopunom što ju je predložio 
Odbor. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je donio: 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. od 10., 19. i 20. prosinca 2012. 
- Zaključak o očitovanju na Prijedlog dopune Prijedloga programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. od 19. prosinca 2012. 
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- Zaključak o izmjeni Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. od 20. prosinca 2012. 

 
Izmjene postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise u nastavku sjednice konstatirao je da se u 

prijedlogu i u njegovim izmjenama koristi izraz "rješavanje imovinsko-pravnih poslova" a ne 
"rješavanje imovinsko-pravnih odnosa" i da je Prijedlog dopune što ga predlaže Odbor 
nomotehnički u skladu s Prijedlogom programa. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet iz klupe se očituje na Prijedlog dopune Prijedloga 
što ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 
Jurica Meić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za" i 2 "protiv") donosi 

 
PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
na području Grada Zagreba u 2013. 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja i s prihvaćenom dopunom. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
13.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine dr. sc. Josip Kregar podsjeća gradske zastupnike da 

je Gradska skupština na 45. sjednici, 29. studenoga 2012. odgodila odlučivanje o odgodila 
odlučivanje o Prijedlogu do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2013. godinu, te dok se 
ne dostave ugovori za prenesene obveze te očitovanja podružnica Zagrebačkog holdinga 
d.o.o. koje će u skladu s predloženim programom izrađivati svoje operativne programe. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je operativne planove podružnica Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. koji se odnose na realizaciju radova iz Prijedloga. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 

kao nadležna radna tijela Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je donio Zaključak o izmjenama Prijedloga programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. od 10. i 19. 
prosinca 2012. 

 
Izmjene postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi 

 
PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a podnio je amandman na Prijedlog. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo koji 

je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi razmatranje Prijedloga i donošenje 
Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu dok se ne postigne dogovor 
između svih sudionika donošenja, od nadležnog gradskog ureda do klubova gradskih 
zastupnika jer se radi o odluci koja je od presudnog utjecaja na život građana Grada Zagreba. 
O tome svjedoči i činjenica da je kod nadležnog ureda zaprimljeno malo zahtjeva za 
legalizaciju objekata pa se ne postiže svrha donošenja Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama, a razlog tome je visok komunalni doprinos. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je donio Zaključak o očitovanju na amandman na 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
U raspravi sudjeluju: Božica Šolić, koja ujedno povlači amandman Kluba gradskih 

zastupnika HDZ-a i Jurica Meić. 
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Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 

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

Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog potpredsjednika Gradske skupštine 
Grada Zagreba dr. sc. Josipa Kregara da se o prijedlozi odluka o usklađivanju djelatnosti 
Doma zdravlja Zagreb - Centar, Doma zdravlja Zagreb - Zapad, Doma zdravlja Zagreb - 
Istok, Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Poliklinike za prevenciju 
kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu 
i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop", Stomatološke poliklinike Zagreb, Klinike za psihijatriju 
Vrapče, Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, 
Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Specijalne 
bolnice za plućne bolesti, Dječje bolnice Srebrnjak, Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija 
Štampar" i Ustanove za zdravstvenu njegu u kući zajedno obrazlože i da se o njima provede 
objedinjena rasprava. 
 
 
15.  Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar 
 
16. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad 
 
17. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Istok 
 
18. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i 
govora SUVAG 
 
19. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za prevenciju 
kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 
 
20. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za reumatske bolesti, 
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 
 
21. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Stomatološke poliklinike Zagreb 
 
22. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Klinike za psihijatriju Vrapče 
 
23. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 
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24. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 
 
25. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Specijalne bolnice za zaštitu djece s 
neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 
 
26. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Specijalne bolnice za plućne bolesti 
 
27. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Dječje bolnice Srebrnjak 
 
28. Prijedlog odluke o usklađenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija 
Štampar" 
 
29. Prijedlog odluke o usklađivanju djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o 

prijedlozima odluka o usklađivanju djelatnosti zdravstvenih ustanova Doma zdravlja Zagreb - 
Centar, Doma zdravlja Zagreb - Zapad, Doma zdravlja Zagreb - Istok, Poliklinike za 
rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i 
rehabilitaciju, Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago 
Čop", Stomatološke poliklinike Zagreb, Klinike za psihijatriju Vrapče, Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan", Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Specijalne bolnice za zaštitu djece s 
neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Specijalne bolnice za plućne bolesti, Dječje bolnice 
Srebrnjak, Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Ustanove za zdravstvenu 
njegu u kući. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 
ad15.) 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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ad16.) 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad17.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Istok, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad18.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad19.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i 

rehabilitaciju, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad20.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i 

rehabilitaciju "Dr. Drago Čop", 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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ad21.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Stomatološke poliklinike Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad22.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Klinike za psihijatriju Vrapče, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad23.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad24.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad25.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i 

motoričkim smetnjama, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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ad26.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Specijalne bolnice za plućne bolesti, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad27.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Dječje bolnice Srebrnjak, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad28.) 
 

ODLUKU 
 o usklađenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad29.) 
 

ODLUKU 
 o usklađivanju djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti članka 45. a) Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 92/94, 
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 
25/12) s Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 
76/10) 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba dr. sc. Josip Kregar podsjeća 
gradske zastupnike da je Gradska skupština na 45. sjednici, 29. studenoga 2012. konstatirala 
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da se kroz čitav tekst Zahtjeva provlači postojanje dvije interpretacije zakonske odredbe. 
Zakonska odredba je ustavna ili nije pa ona ne može biti ustavna ako se interpretira na način 
koji odgovara Gradu Zagrebu, a neustavna ako se interpretira na način kako to čini 
Ministarstvo financija. U zahtjevu Ustavnom sudu ona mora biti neustavna u svakom pogledu 
i ne može se interpretirati tako da bude ustavna. Suprotno tome Zahtjevom se traži od 
Ustavnog suda da prosudi čija je interpretacija ispravna. Sukladno navedenome Gradska je 
skupština odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu dok se ne otklone gore navedene 
primjedbe. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba je dostavio novi Prijedlog zahtjeva za ocjenu 

suglasnosti. 
 
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 jednoglasno (32 "protiv") nije donijela Zahtjev za ocjenu suglasnosti 

članka 45. a) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(Narodne novine 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 
147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) s Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 
135/97, 113/00, 28/01, 76/10). 

 
 
31.  Prijedlog smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Zagreba za razdoblje od 2013. do 2015. godine 
 

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

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

SMJERNICE 
za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zagreba 

za razdoblje od 2013. do 2015. godine, 
 
u predloženom tekstu. 
Smjernice se prilažu zapisniku. 
 
 
32.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Hrvatskom akademskom sportskom 
savezu za isticanje kandidature za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. u 
Zagrebu i Rijeci 
 

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

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

ZAKLJUČAK 
 o davanju suglasnosti Hrvatskom akademskom sportskom savezu za isticanje 

kandidature za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. u Zagrebu i Rijeci, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (u svrhu izgradnje i rekonstrukcije Ulice 
Mije Haleuša od križanja sa Slavonskom avenijom prema jugu) 
 

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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje na upit radnih tijela. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnina 

(u svrhu izgradnje i rekonstrukcije Ulice Mije Haleuša od križanja  
sa Slavonskom avenijom prema jugu), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (označenog kao z.k.č.br. 4986/86, površine 2178 m2, upisanog u z.k.ul. 7042 
k.o. Vrapče novo, za izgradnju župne crkve s pastoralnim centrom i hostelom u naselju 
Špansko - Oranice) 
 

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 (29 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta 

(označenog kao z.k.č.br. 4986/86, površine 2178 m2, upisanog u z.k.ul. 7042 k.o. Vrapče 
novo, za izgradnju župne crkve s pastoralnim centrom i hostelom  

u naselju Špansko - Oranice), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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35.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (nekretnine označene kao z.k.č. 2986/938, površine 414 m2 i z.k.č. 2986/952, 
površine 446 m2, obje k.o. Granešina) 
 

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 (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta  

(nekretnine označene kao z.k.č. 2986/938, površine 414 m2 i z.k.č. 2986/952, površine 
446 m2, obje k.o. Granešina), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini 
označenoj kao 152/759 dijela z.k.č. 4/3, površine 759 m2, upisane u z.k.ul. 3608 k.o. 
Buzin) 
 

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

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

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

ZAKLJUČAK 
 o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini označenoj kao 152/759 

dijela z.k.č. 4/3, površine 759 m2, upisane u z.k.ul. 3608 k.o. Buzin), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
37.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini 
označenoj kao z.k.č. 9538, zaobilaznica, put zaobilaznica, površine 671 m2, upisana u 
z.k.ul. 6 k.o. Sesvetski Kraljevec) 
 

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 (1 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") nije donijela 

Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini označenoj kao 
z.k.č. 9538, zaobilaznica, put zaobilaznica, površine 671 m2, upisana u z.k.ul. 6 k.o. Sesvetski 
Kraljevec). 
 
 
38.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini 
označenoj kao 177/4668 dijela z.k.č. 5134/2, Jagićeva ulica, ukupne površine 4668 m2, 
upisane u z.k.ul. 27 k.o. Grad Zagreb) i Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog 
natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (dijela nekretnina označenih kao z.k.č. 
5134/1, z.k.č. 5134/2 i z.k.č. 5134/5, sve k.o. Grad Zagreb) 
 

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

radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za 
kontrolu. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti s propisima. 

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

ZAKLJUČAK 
 o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

(na nekretnini označenoj kao 177/4668 dijela z.k.č. 5134/2, Jagićeva ulica, ukupne 
površine 4668 m2, upisane u z.k.ul. 27 k.o. Grad Zagreb), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta 

(dijela nekretnina označenih kao z.k.č. 5134/1, z.k.č. 5134/2 i z.k.č. 5134/5,  
sve k.o. Grad Zagreb), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
39.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na 
nekretninama označenim kao z.k.č. 1/11, površine 406 m2 i z.k.č. 1167/1, površine 300 
m2, obje k.o. Jakuševec) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "protiv") nije donijela Zaključak o ukidanju statusa 

javnog dobra u općoj uporabi (na nekretninama označenim kao z.k.č. 1/11, površine 406 m2 i 
z.k.č. 1167/1, površine 300 m2, obje k.o. Jakuševec). 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da je predlagatelj povukao Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje 
ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke 
ulice (I. etapa, od Ulice Kotarnica do sjevernog kolnika produžene Ulice Antuna Šoljana) na 
k.č.br. 2959/2 i dijelovima k.č.br. 2966/1, 3919/10 sve k.o. Stenjevec te k.č.br. 5412/1 k.o. 
Vrapče s komunalnom infrastrukturom koji je bio točka 40. dnevnog reda. 
 
 
41.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji 
izgradnje Kompleksa URIHO, vrtića i škole "Kajzerica" na lokaciji Kajzerica 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 

Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Jurica Meić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji u izgradnji kompleksa URIHO, 

vrtića i škole "Kajzerica" na lokaciji Kajzerica, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
42.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji 
izgradnje Obrtničkog centra s učilištem 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 

Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 
Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 

Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Zvane Brumnić (ispravak netočnog navoda) i Jadranka Veselić 

Bruvo (objašnjenje u ime predlagatelja). 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji u izgradnji Obrtničkog centra s 

učilištem, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
43.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji na realizaciji 
izgradnje Regionalnog Centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje 
jugoistočne Europe - SEECEL 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji u izgradnji Regionalnog centra za 

razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
44.  Prijedlog zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne 
suradnje Grada Zagreba za 2013. godinu 
 

Predlagatelj je Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju koji je podnio Prijedlog 
za izmjene i dopunu Prijedloga. Izmjene i dopuna postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 17. prosinca 2012., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne 
suradnje Grada Zagreba za 2013. godinu i Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga zaključka 
o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2013. 
godinu, što ih je podnio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, te na iste nema 
primjedbi. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 

2013. godinu, 
 

u predloženom tekstu, s izmjenama i dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
45. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju javnih površina 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni Zaključka o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
46.  Izvješće o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe obrtništva, za školsku godinu 2011./2012. 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za mladež i Gradska koordinacija za ljudska prava. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska je skupština jednoglasno (29 "za") prihvatila Izvješće o Stipendiji Grada 
Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku 
godinu 2011./2012. 

 
 
47. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 22. Svečanostima 
Pasionske baštine 2013. 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 19. međunarodnim 
natjecanjem Mladi virtuozi - etide i skale za violiniste 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad dodjelom nagrade VAM za 
2012. godinu 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju počasnog pokroviteljstva nad 9. plivačkim 
mitingom za najmlađe "Miting sv. Patrika 2013." 
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim skijaškim 
natjecanjem Zagreb Children FIS 
f) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Mladi 
umjetnici urbane scene" 
g) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad novogodišnjim koncertom 
zagrebačkih dječjih zborova "Zakaj volim Zagreb" 
 

Predlagatelj je Odbor gradske skupštine za javna priznanja koji je podnio Prijedlog za 
izmjenu Prijedloga zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Novogodišnjim koncertom 
zagrebačkih dječjih zborova "Zakaj volim Zagreb". Izmjena postaje sastavnim dijelom 
Prijedloga. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prihvaćanju 

pokroviteljstava nad 22. Svečanostima Pasionske baštine 2013., 19. međunarodnim 
natjecanjem Mladi virtuozi - etide i skale za violiniste, dodjelom nagrade VAM za 2012. 
godinu, 9. plivačkim mitingom za najmlađe "Miting sv. Patrika 2013.", međunarodnim 
skijaškim natjecanjem Zagreb Children FIS, manifestacijom "Mladi umjetnici urbane scene" i 
novogodišnjim koncertom zagrebačkih dječjih zborova "Zakaj volim Zagreb". 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 
ada) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 22. Svečanostima Pasionske baštine 2013., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 19. međunarodnim natjecanjem Mladi virtuozi - 

etide i skale za violiniste, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad dodjelom nagrade VAM za 2012. godinu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju počasnog pokroviteljstva nad 9. plivačkim mitingom za najmlađe 
"Miting sv. Patrika 2013.", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim skijaškim natjecanjem Zagreb 
Children FIS, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Mladi umjetnici urbane scene", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adg) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad novogodišnjim koncertom zagrebačkih dječjih 

zborova "Zakaj volim Zagreb", 
 

u predloženom tekstu, s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
48.  Davanje suglasnosti na Statut Kulturno informativnog centra 
 

Predlagatelj je Vršitelj dužnosti ravnatelja Kulturno informativnog centra. 
 
Statut je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut s osnove njegove 

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

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Kulturno informativnog centra 
 

1. Daje se suglasnost na Statut Kulturno informativnog centra, Zagreb, Preradovićeva 
ulica 5, što ga je donijela vršiteljica dužnosti ravnatelja 4. prosinca 2012. 

 
2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 

 
 
49.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkoga 
gradskog kazališta "Komedija" 
 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Zagrebačkoga gradskog kazališta "Komedija". 
 
Odluku je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku s osnove njezine 

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

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Zagrebačkoga gradskog kazališta "Komedija" 
 

1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkoga 
gradskog kazališta "Komedija", Zagreb, Kaptol 9, što ju je donijelo Kazališno vijeće 6. 
prosinca 2012. 

 
2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 

 
 
50.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za likovni odgoj Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za likovni odgoj Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 14. prosinca 2012., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, što ga 
je podnijelo Upravno vijeće, te na isti nema primjedbi. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Centra za likovni odgoj Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
51.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Kulturnog centra Peščenica 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Kulturnog centra Peščenica. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba je 14. prosinca 2012., u postupku davanja mišljenja, 
razmotrio Prijedlog za imenovanje ravnatelja Kulturnog centra Peščenica, što ga je podnijelo 
Upravno vijeće, te na isti nema primjedbi. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Kulturnog centra Peščenica, 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
 
52.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 17. prosinca 2012., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, što ga 
je podnijelo Upravno vijeće, te na isti nema primjedbi. 

 
Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba uzima riječ. 
 
U raspravi sudjeluje Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 3 "suzdržana") donosi 
 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
  



- 52 - 
 

 
53.  Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za 
usluge u kulturi 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Međunarodnog centra za usluge u kulturi. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 14. prosinca 2012., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za 
usluge u kulturi, što ga je podnijelo Upravno vijeće, te je mišljenja da se g. Josip Forjan 
imenuje za ravnatelja navedene ustanove u idućem četverogodišnjem mandatu. 

 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  
Međunarodnog centra za usluge u kulturi, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
54.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Črnomerec 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Črnomerec. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 

Gradske četvrti Črnomerec, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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55.  - Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Natječajno povjerenstvo za 
raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturno informativnog centra 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje 
natječaja za imenovanje ravnatelja POGONA - Zagrebačkog centra za nezavisnu 
kulturu i mlade 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje natječaja za 

imenovanje ravnatelja Kulturno informativnog centra, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju člana u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje natječaja za imenovanje 

ravnatelja POGONA - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
56.  Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije 
Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i 

studente pripadnike romske nacionalne manjine, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 46. sjednicu 
u 17,25 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/558 
URBROJ: 251-01-06-12-9 
Zagreb, 20. prosinca 2012. 
 
 

TAJNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Dejan Subotić 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Davor Bernardić 
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