
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
48. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

21. ožujka 2013. 



 

ZAPISNIK 
 

48. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 21. ožujka 2013, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 9,00 sati 
 

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

 
Nenazočan gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: Željko Brebrić. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, Nikola Ljuban i Vesna Majher. 
 
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; Ladislav Prežigalo - 
pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Krešimir Ladešić - 
pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za 
financije; 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; Silvije Novak - 
pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Nevenka Krznarić - 
pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Pavle Kalinić - pročelnik Ureda 
za upravljanje u hitnim situacijama; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i 
šumarstvo; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Božidar Merlin - 
zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet; Boro Kisjelica i Ines Bravić - zamjenici pročelnice Gradskog 
ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Davorka Pejnović - zamjenica 
pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Renata Šimon - zamjenica 
pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Biserka Petošić - zamjenica pročelnika Gradskog 
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ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Mijo Bezer i Marijana Sironić - pomoćnici pročelnika 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet; Romana Galić - pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom; Dianora Kobia Lulić - pomoćnica pročelnika Stručne službe gradonačelnika; 
Željko Basta - pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Sandra Tucak 
Zorić – pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; 
Stjepan Kelčec Suhovec - pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i 
razvoj Grada; Branimir Lončar - službenik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i 
održivi razvoj; Tatjana Operta - službenica Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Marija Mustač - službenica Gradskog 
ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Ivica Fanjek - vršitelj dužnosti ravnatelja 
Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Dornji grad; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - 
Medveščak; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Viktor 
Tarandek - vijećnik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Željko Sladović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - jug; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Željko 
Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Tomislav Čulo i Alenka Košiša Čičin-Šain - članovi 
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; dr. sc. Alen Gospočić - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; 
Dubravko Baričević - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Rina Nujić - 
predstavnica Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Raman 
Fazlievski - potpredsjednik Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba; Jaromil 
Kubiček - predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov - 
predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Jasminka Petter - predstavnica 
njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Goran Burušić - načelnik Policijske uprave 
zagrebačke, Davor Tor iz Policijske uprave zagrebačke; Goran Denis Tomašković - 
predstavnik Udruge slijepih Zagreb), Zvjezdana Delić - predstavnica Društva osoba s 
cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb; Marica Mirić - predstavnica Društva distrofičara 
Zagreb; Roman Baštijan - predstavnik Udruge Zamisli; Sandra Bodakoš - predstavnica 
Društva multiple skleroze Grada Zagreba; Marija Topić - predstavnica Udruge invalida rada 
Zagreba; Mirjana Juriša - predstavnica Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba; Petar 
Kraljević - predstavnik Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba; 
Milan Ožegović - predstavnik Društva tjelesnih invalida; Marija Dasović - predstavnica 
Udruge za autizam Zagreb i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 48. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 38 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) 

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

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

Gradske skupštine, u ime Gradske skupštine preuzeo: 
- počasno pokroviteljstvo nad realizacijom projekta Zagreb Forum 2013. – Creative 

Cities & Europe, dvodnevne konferencije, 
- pokroviteljstvo nad Startup Live Zagreb, informatičkom konferencijom s 

financijskom potporom u iznosu od 5.000,00 kuna, 
- počasno pokroviteljstvo nad Zagrebačkim Dječjim Festivalom te 
- počasno pokroviteljstvo nad humanitarnim koncertom pod nazivom "Vukovarski 

anđeli zagrebačke Dubrave". 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") prihvaća zapisnik 47. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 21. veljače 2013. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da je Klub gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a, sukladno članku 143. stavku 3. 
Poslovnika Gradske skupštine povukao Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom 
doprinosu što ga je predložio za donošenje po hitnom postupku 15. ožujak 2013. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu i Prijedlog 
zaključka o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju. 

 
Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje 
kupališne sezone u 2013. i Prijedlog akcijskog plana suzbijanja štetne uporabe alkohola u 
Gradu Zagrebu za razdoblje 2013.-2016. 

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

Grada obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Informacije u vezi aktivnosti u okviru "Projekta Paromlin". 

 
Ines Bravić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Ugovora o prodaji tražbine (Hotel Voltino d.o.o.), Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (u 
svrhu izgradnje Dječjeg vrtića "Kajzerica" i Osnovne škole "Kajzerica") i Prijedlog zaključka 
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(u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u obuhvatu izgradnje Ulice 1 
i Ulice 2, s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, u naselju Klara). 

 
Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 

obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o 
prijenosu vlasničkog udjela u Ustanovi za rehabilitaciju hendikepiranih osoba 
profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem. 

 
Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o usklađivanju 
međusobnih granica na području naselja Pavučnjak - Horvati i Rakov potok - Horvati i 
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak. 

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

postupka za Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne 
škole Dugave, Prijedlog zaključka o razrješenju, imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Jabukovac, Prijedlog rješenja o ispravku pogrešaka u Rješenju o imenovanju ravnatelja 
Koncertne direkcije Zagreb i Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika 
Uprave Terme Zagreb d.o.o. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže izmjenu 

redoslijeda razmatranja pojedinih prijedloga i to na način da se točka 42. Izvješće o provedbi 
mjera i aktivnosti za 2012. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. prijedloga dnevnog reda razmatra kao točka 1. 
prijedloga dnevnog reda, točka 19. Prijedlog akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu 
Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje 2013. - 
2015. prijedloga dnevnog reda razmatra kao točka 2. prijedloga dnevnog reda te točka 43. 
Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2012. iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u 
obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. prijedloga dnevnog reda razmatra kao točka 3. 
prijedloga dnevnog reda iz razloga što je svaka od ovih točaka izuzetno važna za određenu 
skupinu naših najugroženijih građana te je nužno raspravu o istima provesti na početku 
sjednice. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić iz klupe se izjašnjava o prijedlogu da se 

izmijeni redoslijed razmatranja Izvješća o provedbi mjera i aktivnosti za 2012. iz Zagrebačke 
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. i 
Izvješća o provedbi mjera i aktivnosti u 2012. iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u 
obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. 

 
Nura Isamilovski, mr. pharm., članica Odbora za nacionalne manjine iz klupe se 

izjašnjava o prijedlogu da se izmijeni redoslijed razmatranja Prijedloga akcijskog plana 
Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. 
godine za razdoblje 2013. - 2015. 



- 5 - 
 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog 

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

dopuna postane podtočka b) točke 7. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog 

zaključka o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 8. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje kupališne sezone u 2013. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 23. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog akcijskog plana suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje 
2013.-2016. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 24. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prodaji tražbine (Hotel Voltino d.o.o.). 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 31. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (u svrhu izgradnje Dječjeg vrtića "Kajzerica" i 
Osnovne škole "Kajzerica"). 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka a) nove točke 48. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka (u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u 
obuhvatu izgradnje ulice 1 i ulice 2, s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, u naselju 
Klara). 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka b) nove točke 48. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu vlasničkog udjela u Ustanovi za 
rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka c) nove točke 48. prijedloga dnevnog reda. 
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Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju Informacije u vezi aktivnosti u okviru "Projekta Paromlin". 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 27. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o usklađivanju međusobnih granica na 
području naselja Pavučnjak – Horvati i Rakov potok - Horvati. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 26. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti 
Gornji grad - Medveščak. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka d) točke 53. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne škole Dugave. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka nove točke 64. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o razrješenju, imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Jabukovac. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka nove točke 64. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog rješenja o ispravku pogrešaka u Rješenju o imenovanju ravnatelja Koncertne 
direkcije Zagreb. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 65. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave Terme Zagreb d.o.o. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 66. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o izmjeni redoslijeda 

razmatranja Izvješća o provedbi mjera i aktivnosti za 2012. iz Zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015., 
Prijedloga akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje 
Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje 2013. - 2015. i Izvješća o provedbi mjera i 
aktivnosti u 2012. iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. 
do 2016. 
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Gradska skupština jednoglasno prihvaća da izmjenu redoslijeda razmatranja i to na 
način da se: 

- Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2012. iz Zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. razmatra 
kao točka 1. prijedloga dnevnog reda, 

- Prijedlog akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za 
uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje 2013. - 2015. razmatra kao točka 2. 
prijedloga dnevnog reda te 

- Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2012. iz Zagrebačke strategije zaštite od 
nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. razmatra kao točka 3. prijedloga dnevnog 
reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 

dopunama i izmjenama redoslijeda razmatranja. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2012. iz Zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 
Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Prijedlog akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za 
uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje 2013. - 2015. 
Predlagatelj: Odbor za nacionalne manjine 
 
3. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2012. iz Zagrebačke strategije zaštite od 
nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. 
Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. Izvješće o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada 
Zagreba u 2012. godini 
Izvjestitelj: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka 
 
5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. 
Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
 
7.a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a 
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b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog zaključka o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i za članove 
vijeća mjesnih odbora 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo 
izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se 
obavljaju u kioscima 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog odluke o prijevozu pokojnika 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i 
postupku subvencioniranja troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora 
energije na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubrava - 
centar 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Studentski 
kampus Borongaj 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarska zona Sesvete - jug 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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19. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja 
Lučko 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za 
zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost 
nekretnine 
b) Prijedlog zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području 
utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
23. Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje kupališne sezone u 
2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
24. Prijedlog akcijskog plana suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za 
razdoblje 2013.-2016. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
25. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o usklađivanju međusobnih granica 
na području naselja Pavučnjak - Horvati i Rakov potok - Horvati 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije u vezi aktivnosti u okviru "Projekta 
Paromlin" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
28. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Poliklinike za 
rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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29. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta - 
poslovnog prostora za smještaj Ustanove za palijativnu skrb na području Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
30. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje zemljišta za 
izgradnju doma za starije i nemoćne osobe na području Gradske četvrti Sesvete 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prodaji tražbine (Hotel Voltino d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (u svrhu gradnje odvojka ulice 
Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
33. Prijedlog zaključka o osnivanju i prijenosu prava građenja (realizacija izgradnje 
Obrtničkog centra s učilištem) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
34. Prijedlog zaključka o uređenju imovinsko-pravnih odnosa (vezano za osnivanje i 
prijenos prava građenja na novoformiranoj nekretnini označenoj kao z.k.č. 5682/4 k.o. 
Trnje, površine 3403 m2, temeljem parcelacijskog elaborata RN-1223/2012 k.o. Trnje, 
na lokaciji Slavonska avenija u korist tvrtke B.K.M.-PARK 94 d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
35. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (1999/4150 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 997/1 k.o. Blato novo, ukupne 
površine 4150 m2, radi formiranja nove građevinske parcele označene kao z.k.č. 998/3 
k.o. Blato novo, ukupne površine 5573 m2, u skladu s parcelacijskim elaboratom RN-
1431/2012 k.o. Blato) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
36. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (10745/22650 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4171/1 k.o. Sesvete novo, 
ukupne površine 2265 m2, upisane u z.k.ul. 2071 k.o. Sesvete novo) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
37. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (12968/13435 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 17/21 k.o. Stenjevec, 
ukupne površine 13435 m2, u svrhu formiranja nove građevne čestice označene kao 
z.k.č. 17/99 k.o. Stenjevec, površine 12968 m2, u skladu s parcelacijskim elaboratom 
RN-1945/2012 k.o. Stenjevec) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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38. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Letvica d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
39. Prijedlog zaključka (prodaja nekretnina označenih kao z.k.č. 2986/938, površine 414 
m2 i z.k.č. 2986/952, površine 446 m2, obje k.o. Granešina, u svrhu formiranja nove 
građevinske čestice označene kao z.k.č. 2986/953 k.o. Granešina, površine 1504 m2, 
sukladno parcelacijskom elaboratu RN-3852/2012 k.o. Dubrava) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
40. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (za izgradnju benzinske postaje i uređenje 
trga u Jagićevoj ulici na k.č. 3953/2 i dijelu k.č. 3953/1, obje k.o. Črnomerec-INA-
Industrija nafte d.d.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
41. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (lokal oznake L7-u prizemlju, ulaz 3 u 
svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje 
Branimirove ulice u Zagrebu od Zavrtnice do Heinzelove) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
42. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi (Merkur nekretnine 
d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
43. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (u svrhu izgradnje dijela ulice Jaruščica, od 
rotora ulice Jaruščica i ulice Remetinec na zapadu do spojne ceste na Karlovačku cestu) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
44. Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina (između Republike Hrvatske i Grada 
Zagreba) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
45. Prijedlog zaključka o sklapanju II. aneksa Ugovoru o uređenju imovinsko-pravnih 
odnosa (osnovna škola i kombinirana dječja ustanova (vrtić i jaslice) u naselju Vrbani 
III.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
46. 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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47. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prodaji nekretnine (Bumes 
d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
48. a) Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja Dječjeg vrtića "Kajzerica" i 
Osnovne škole "Kajzerica") 
b) Prijedlog zaključka (u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama 
u obuhvatu izgradnje ulice 1 i ulice 2, s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, u 
naselju Klara) 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu vlasničkog udjela u Ustanovi 
za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
49. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja 
Bistra - Crveni spust 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
50. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnice i parkirališta na k.č.br. 
3210/4 k.o. Peščenica s komunalnim vodnim građevinama za opskrbu pitkom vodom i 
odvodnju otpadnih voda te izgradnju objekata i uređaja javne rasvjete 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
51. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni imena javnih površina i Prijedlog zaključka o izmjeni 
Rješenja i Zaključaka o imenovanju, preimenovanju i ukidanju imena javnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
52. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad XVI. susretima za Rudija 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. memorijalnim 
malonogometnim turnirom u počast poginulim hrvatskim braniteljima Voltina naselja 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad I. regionalnim kongresom 
studenata socijalnog rada 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad III. Regionalnim forumom o 
urbanoj sigurnosti - "Stop grafiti" 
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem KUD - a Vedar 
osmijeh, SKUD - a I. G. Kovačić i KUD - a Žumberčani na manifestaciji Proljeće 2013. 
u Češkim Budêjovicama 
f) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. Festivalom sv. Marka 
g) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad odlaskom plesača Plesne 
radionice moDuS klub u Sankt Peterburguna Europsko prvenstvo u show danceu 
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h) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. Međunarodnim plivačkim 
natjecanjem Zlatni medvjed 
i) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 78. susretom gradova Zagreba 
i Celja 
j) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 
pedesetogodišnjice Yacht Cluba Zagreb 
k) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad VII. izložbom izvornih 
pasmina domaćih životinja i nad Bambino kupom 
l) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Likovnom kolonijom u 
Granešinskim Novakima 
m) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad odlaskom na 2. Svjetsko 
prvenstvo u speed badmintonu u Berlinu 
n) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Godišnjom konferencijom 
Akademije za politički razvoj i okruglim stolom "EU fondovi i proračunsko planiranje 
usmjereno na razvoj" 
o) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad kulturno - edukativnom 
manifestacijom "Po stazi naših starih" 
p) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom "Reciklirajući 
teatar" 
r) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 14. tradicionalnim 
međunarodnim nogometnim turnirom dječaka - Zagića "Kustošija 2013." 
s) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad provedbom programa 
"Zagreb - moj novi grad" 
t) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 75 godina 
Kuglačkog športskog kluba Grmošćica Zagreb 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
53. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Gornja Dubrava 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava 
 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Sesvete 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Sesvete 
 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak 
 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak 
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54. Davanje suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju SILVER 
 
55. - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
statuta Osnovne škole Antuna Gustava Matoša 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Sesvetska sela 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Brestje 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Jelkovec 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Ivana Filipovića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Sveta Klara 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Većeslava Holjevca 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole bana Josipa Jelačića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole dr. Ivana Merza 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Jure Kaštelana 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Ivana Gundulića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Dragutina Kušlana 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole za balet i ritmiku 
Predlagatelji: Školski odbori osnovnih škola 
 
56. - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole suvremenog plesa Ane Maletić 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Upravne i birotehničke škole 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Geodetske tehničke škole 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Ante Brune Bušića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt 
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- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Novi Zagreb 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Srednje škole Sesvete 
Predlagatelji: Školski odbori srednjih škola i učeničkih domova 
 
57. a) Davanje suglasnosti na Statut Kulturnog centra Travno 
Predlagatelj: Upravno vijeće Kulturnog centra Travno 
 
b) Davanje suglasnosti na Statut Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
 
58. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 
 
59. - Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" 
- Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Radost" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" 
 
60. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra mladih "Ribnjak" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra mladih "Ribnjak" 
 
61. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju osobe za obavljanje pregleda umrlih 
izvan zdravstvene ustanove 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
62. Prijedlog zaključka o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za 
provođenje izbora za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
63. Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 
Povjerenstva za branitelje i obrasca prijavnice za podnošenje prijedloga kandidata 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
64. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne 
škole Dugave 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Jabukovac 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
65. Prijedlog rješenja o ispravku pogrešaka u Rješenju o imenovanju ravnatelja 
Koncertne direkcije Zagreb 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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66. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave Terme Zagreb 
d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
 

S obzirom da su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a i gradonačelnik Grada 
Zagreba podnijeli prijedloge odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić poziva 
predstavnike predlagatelja da sukladno članku 94. Poslovnika Gradske skupštine objedine 
prijedloge odluka u jedan prijedlog. 
 
 

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 17 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

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

Zagreba Milanu Bandiću čime obrazlaže odluku kojom pomiče rok za prestanak uzgoja 
domaćih životinja u Jakuševcu na 1. lipnja 2013. iako se o navedenoj odluci Vijeće Gradske 
četvrti Novi Zagreb - istok negativno očitovalo kao i o prijašnjim odlukama kojima se 
pomicao rok prestanka uzgoja domaćih životinja na Jakuševcu. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da dostavi izvješće o provedbi 
projekta Terme Zagreb. 

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

Zagreba Milanu Bandiću u kojoj je fazi izgradnja centra Ustanove za rehabilitaciju 
hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 
društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kada će se izgraditi pješačka staza u ulici 
Gornji Bukovac od Požarinja do Svetošimunske te istodobno predlaže gradonačelniku Grada 
Zagreba da se pridruži rješavanju ovog problema. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi plaća i ostalih primanja 
članova Uprave trgovačkog  društva Zagrebačkog holdina d.o.o. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću do kuda je stigao projekt uključivanja željeznice u gradski i prigradski javni 
prijevoz te projekt izgradnje lake gradske željeznice. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Jurica Meić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću iz kojeg je razloga povučen plan gospodarenja otpadom koji je jedini mogao 
omogućiti zatvaranje deponije i iznalaženje alternativnog rješenja za zagrebački otpad te koji 
je plan za zbrinjavanje zagrebačkog smeća. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik ispravlja netočni navod. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto su prije godinu dana ukinute linije 
ZET-a na relaciji Odranski Strmec – Pavlići – Gajani. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića koji je radi rješavanja 

problema zatražio da mu se pošalje upit u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću gdje će se odlagati bio i građevinski otpad u Gradu Zagrebu te na koji način 
se to misli riješiti s obzirom da su zatvorene kompostane u Markuševcu i Jakuševcu te 
postrojenje za obradu građevinskog otpada u Jakuševcu. Izražava žaljenje što ovaj saziv 
Gradske skupštine nije organizirao tematsku sjednicu na temu gospodarenja otpadom. 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Dalibor Prevendar postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se izgraditi žičara na Sljemenu. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću smanjenje površina koje se 

dodjeljuju za terase kafića na zagrebačkim trgovima. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću kada će, sukladno svom obećanju, povući odluku kojom je u Dumovečkom Lugu 
predviđena lokacija za izgradnju spalionice otpada. 

Predlaže formiranje gradske policije. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću je li točna informacija da je Zagrebački športski savez uzej u najam prostore 
u Almeriji protuzakonito te predlaže da se za potrebe Zagrebačkog športskog saveza pronađe 
drugi, financijski isplativiji prostor. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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1.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2012. iz Zagrebačke strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 
 

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

radna tijela Odbor za mladež, Gradska koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić pozdravlja 

predstavnike udruga osoba s invaliditetom. 
 
Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 

podnosi uvodno izlaganje. 
 
Goran Denis Tomašković, predstavnik Udruge slijepih Zagreb uzima riječ u ime udruga 

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

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a), Josip Petrač (u ime Kluba nezavisnih zastupnika), Srđan Subotić, dr. sc. Dragan 
Korolija-Marinić, Ivana Mlinar Horvat i Melita Mulić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") prihvaća Izvješće o provedbi mjera i 

aktivnosti za 2012. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. 
 
 
2.  Prijedlog akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za 
uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje 2013. - 2015. 
 

Predlagatelj je Odbor za nacionalne manjine. 
 
Prijedlog je razmotrila Gradska koordinacija za ljudska prava, kao matično radno tijelo 

i kao nadležno radno tijelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa Statutom Grada 

Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba te smatra da Gradska skupština 
može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženi akcijski plan pod uvjetom da predlagatelj u 
poglavlju Stanovanje i prostorno uređenje uskladi mjeru 4.1.5. sa Zakonom o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima kojim je u članku 391. stavku 1. propisano da nekretninu u 
vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela 
nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na 
osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije 
određeno. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 15. ožujka 2013., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog, što ga je podnio Odbor za nacionalne manjine. Mišljenje gradonačelnika 
Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

 
Odbor za nacionalne manjine podnio je Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga. Izmjene 

i dopune postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Nura Isamilovski, mr. pharm., članica Odbora za nacionalne manjine obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a). 

 
Nura Isamilovski, mr. pharm., članica Odbora za nacionalne manjine daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
AKCIJSKI PLAN 

Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 
od 2013. do 2020. za razdoblje 2013. - 2015. 

 
u predloženom tekstu s izmjenama i dopunama predlagatelja. 
Akcijski plan se prilaže zapisniku. 
 
 
3.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2012. iz Zagrebačke strategije zaštite od 
nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. 
 

Izvjestitelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 



- 21 - 
 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i kao nadležna 

radna tijela Gradska koordinacija za ljudska prava i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Romana Galić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom podnosi uvodno izlaganje. 
 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a), Alen Ostojić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Melita Mulić, 
Srđan Subotić i Margareta Mađerić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća Izvješće o provedbi Zagrebačke 

strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine za 2012. 
 

 
4.  Izvješće o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada 
Zagreba u 2012. godini 
 

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

zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor 
za nacionalne manjine, Gradska koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova i Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Goran Burušić, načelnik Policijske uprave zagrebačke podnosi uvodno izlaganje. 
 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a), Alen Ostojić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Stanko Gačić (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Tin Pažur, Dalibor Prevendar, Srđan Subotić, Dan 
Špice, Vesna Brezić, Stjepan Horvat, Božica Šolić i dr. sc. Petar Kurečić. 

 
Goran Burušić, načelnik Policijske uprave zagrebačke daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća Izvješće o stanju i kretanju osnovnih 

sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba u 2012. godini. 
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5.  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. 
 

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

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

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

izlaganje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prima na znanje Izvješće o radu 

gradonačelnika Grada Zagreba od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. 
 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 

 
 
6.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada 
Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise koji je podnio amandmane na 
Prijedlog. Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 18. ožujka 2013., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog, što ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i propise. Mišljenje 
gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

 
Davor Bernardić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika HNS-a podnio je amandman na Prijedlog. 
 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a i Klub gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a žele 

podnijeti amandman na Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (3 "za" i 27 "protiv") odbija da Klub gradskih 

zastupnika HDZ-a može podnijeti amandman na Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") prihvaća da Klub 

gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a može podnijeti amandman na Prijedlog. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a i Kluba gradskih 

zastupnika HDZ-a. 
 
Stjepan Horvat, član Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
Božica Šolić, članica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište Kluba. 
 
Klub gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a žele podnijeti dopunu amandmana na 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 5 "suzdržanih") prihvaća da Klub 

gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a može podnijeti dopunu amandmana na Prijedlog. 
 
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika Gradske skupštine da se 
objedini rasprava o prijedlozima. 
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Jurica Meić, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže Prijedlog odluke o 

dopuni Odluke o komunalnom doprinosu i očituje se na amandman Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a te isti ne prihvaća i Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a te isti 
prihvaća. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić obrazlaže Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
Jurica Meić, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a daje objašnjenje u ime 

predlagatelja. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
U raspravi sudjeluju: dr. sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-

a), Božica Šolić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Stjepan Horvat (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Božica Šolić (replika), Stjepan Horvat (neslaganje s 
replikom) i Igor Rađenović. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje završnu riječ. 
 
Igor Rađenović ispravlja netočni navod. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Darinko Kosor ispravlja netočni navod. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Darinko Kosor traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Zvane Brumnić ispravlja netočni navod. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Jurica Meić ispravlja netočni navod. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije prihvatila 

amandman Kluba gradskih zastupnika HNS-a na Prijedlog odluke o dopuni Odluke o 
komunalnom doprinosu. 



- 25 - 
 

 
ada) Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
 o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, 

 
u predloženom tekstu s amandmanom što ga je predlagatelj prihatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 2 "suzdržana") nije donijela 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
 
 
8.  Prijedlog zaključka o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv" i 3 "suzdržana") nije donijela 

Zaključak o odgodi donošenja rješenja o izvedenom stanju. 
 
 
9.  Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog 
18. i 20. ožujka 2013. Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje u vezi Prijedloga sukladno 

traženju Odbora za komunalno gospodarstvo. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a žele podnijeti amandmane na Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a, 

Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih 
zastupnika HSU-a mogu podnijeti I. amandman na Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a mogu podnijeti II. amandman na Prijedlog. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje na amandmane Kluba gradskih 

zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a kojim je djelomično prihvatio I. amandman te u cijelosti 
II. amandman. 

 
Jurica Meić, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a iz klupe se izjašnjava da Klub 

gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a ne povlače I. amandman u dijelu u kojem ga 
gradonačelnik nije prihvatio. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća I. amandman Kluba gradskih zastupnika SDP-

a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a u dijelu u kojem ga gradonačelnik nije prihvatio. 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 o obavljanju dimnjačarskih poslova, 

 
u predloženom tekstu s amandmanom što ga je predlagatelj prihvatio i s prihvaćenim 
amandmanom. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da je Gradska skupština na 47. sjednici, 21. veljače 2013. odgodila odlučivanje o 
Prijedlogu dok predlagatelj ne dostavi cjeloviti izvještaj o dosadašnjoj primjeni Odluke o 
autotaksi prijevozu kako bi se ispitale česte prijave o kršenju iste. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Izvještaj o dosadašnjoj primjeni Odluke o 

autotaksi prijevozu. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") nije donijela Odluku o izmjenama Odluke 

o autotaksi prijevozu. 
 
 
11.  Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i za 
članove vijeća mjesnih odbora 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 19. ožujka 2013., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog, što ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i propise. Mišljenje 
gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti 

i za članove vijeća mjesnih odbora, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo 
izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se 
obavljaju u kioscima 
 

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

zastupnike da je Gradska skupština na 47. sjednici, 21. veljače 2013. odgodila odlučivanje o 
Prijedlogu dok predlagatelj dostavi mišljenja vijeća gradskih četvrti o Prijedlogu. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je mišljenja vijeća gradskih četvrti o Prijedlogu. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "protiv") nije donijela Odluku o izmjenama i dopuni 

Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za 
ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima. 
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13.  Prijedlog odluke o prijevozu pokojnika 
 

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

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

ODLUKU 
 o prijevozu pokojnika, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i 
postupku subvencioniranja troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora 
energije na području Grada Zagreba 
 

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

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

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku subvencioniranja 

troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije 
na području Grada Zagreba, 

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

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

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

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

ODLUKU 
 o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
16.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubrava - 
centar 
 

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

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

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konači prijedlog s osnove 

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

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubrava - centar, 

 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Studentski 
kampus Borongaj 
 

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

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

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

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise podržao je mišljenje Odbora za prostorno uređenje 

i predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") nije donijela Odluku o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj. 
 

 
18.  Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarska zona Sesvete - jug 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

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

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

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

ODLUKU 
 o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarska zona Sesvete - jug, 
 

u predloženom tekstu s amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
19.  Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja 
Lučko 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

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

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

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

ODLUKU 
 o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja Lučko, 

 
u predloženom tekstu s amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
20.  Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandman na Konačni 
prijedlog 18. ožujka 2013. Amandman postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. 

 
Gradski zastupnici mr. sc. Josip Hren i Jozo Radoš podnijeli su amandman na Konačni 

prijedlog. 
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Konačni prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 
kao nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i 
Odbor za mjesnu samoupravu. 

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

skupštine Grada Zagreba.  
Odbor nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa 

zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i drugim 
propisima te smatra da Gradska skupština može razmotriti Konačni prijedlog i donijeti 
predloženu odluku s amandmanom predlagatelja koji je postao sastavnim dijelom Prijedloga 
pod uvjetom da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine ispravi nomotehničke pogreške u 
Konačnom prijedlogu odluke. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnika Grada Zagreba podnio je 21. ožujka 2013. amandmane na Konačni 

prijedlog. Amandmani postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. 
 
Gradski zastupnik Josip Petrač i Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac žele podnijeti amandman na Konačni prijedlog. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o očitovanju na amandman 

gradskog zastupnika mr. sc. Josipa Hrena, Joze Radoša, Josipa Petrača i Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac. 

 
Mr. sc. Tatjana Holjevac, članica Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac povlači amandman na Konačni prijedlog. 
 
Marijana Sironić, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet daje objašnjenje u ime 
predlagatelja. 

 
Mr. sc. Josip Hren izjašnjava se o podnesenom amandmanu. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje objašnjenje u ime predlagatelja. 
 
Mr. sc. Josip Hren dodatno se izjašnjava o podnesenom amandmanu. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje objašnjenje u ime predlagatelja. 
 
Davor Bernardić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
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Mr. sc. Tatjana Holjevac, članica Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac dodatno se izjašnjava o podnesenom amandmanu. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje objašnjenje u ime predlagatelja. 
 
Zvane Brumnić ispravlja netočni navod. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje objašnjenje u ime predlagatelja. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a. 
 
Nenad Matić, član Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "protiv") odbija da gradski zastupnik Josip Petrač 

može podnijeti amandman na Konačni prijedlog. 
 
Marijana Sironić, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Konačni prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Dinka Pavelić, dipl. ing., Nenad Matić (ispravak netočnog 

navoda) i Vera Petrinjak-Šimek. 
 
Gradska skupština ne prihvaća amandman gradskog zastupnika mr. sc. Josipa Hrena na 

Konačni prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "suzdržana") ne prihvaća amandman gradskog 

zastupnika Joze Radoša na Konačni prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
21.  Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 



- 34 - 
 

Konačni prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 
kao nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i 
Odbor za mjesnu samoupravu. 

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

zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i drugim 
propisima te smatra da Gradska skupština može razmotriti Konačni prijedlog i donijeti 
predloženu odluku pod uvjetom da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine ispravi 
nomotehničke pogreške u Konačnom prijedlogu odluke. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba podnio je amandmane na Prijedlog. Amandmani postaju 

sastavnim dijelom Konačnog prijedloga. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
22. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za 
zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost 
nekretnine 
b) Prijedlog zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području 
utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska skupština na 47., sjednici, 21. veljače 2013. odgodila odlučivanje o 
Prijedlogu zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja 
građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec dok predlagatelj ne dostavi 
cjelovito rješenje gospodarenja otpadom. 

 
Prijedloge je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
ada) Odbor smatra da Prijedlog odluke nije podnesen u skladu s Pravilnikom o 

mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama 
lokalne samouprave (Narodne novine broj 59/06 i 109/12) jer  predloženom odlukom nije na 
nedvojben način definirano što se smatra nekretninom. Po odredbi članka 4. stavka 2. 
Pravilnika, nekretninom se smatra stambena ili stambeno poslovna građevina. U Prijedlogu 
odluke koristi se izraz "nekretnina" u svim odredbama osim u jednoj u kojoj se koristi izraz 
"vlasnik nekretnine, odnosno stambene ili stambeno - poslovne građevine".  

Predloženom odlukom također treba definirati da pravo na isplatu imaju oni koji su to 
pravo ostvarili na temelju sada važeće odluke a ne i na temelju odluke iz 1991. Naime, 
člankom 9. stavkom 4. Pravilnika propisano je da su Grad Zagreb i sve jedinice lokalne 
samouprave dužne postojeći sustav plaćanja naknade uskladiti s odredbama toga pravilnika 
najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika. Prema tome, samo 
osobe s kojima je sklopljen ugovor na temelju Odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje 
otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine koja je sada na 
snazi i donesena je na temelju Pravilnika imaju pravo na isplatu razlike naknade, a ne sve 
osobe koje imaju sklopljen ugovor s Gradom Zagrebom i to samo za stambene ili stambeno - 
poslovne građevine. 

adb) Odbor smatra da se predloženim zaključkom trebaju urediti kriteriji za dodjelu 
naknade da bi se prema utvrđenim kriterijima mogla osigurati sredstva u gradskom proračunu 
za pojedinu godinu, a ne obratno tj. ovisno o osiguranim sredstvima utvrđivati iznos naknade. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje u vezi prijedloga te je podnio 

amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za 
zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine. 
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu 
vrijednost nekretnine. 

 
Jurica Meić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Sandra Tucak Zorić, službenica Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže prijedloge. 
 
U raspravi sudjeluje Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a). 
 
ada) Gradska skupština nije donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za umanjenu 
vrijednost nekretnine. 
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adb) Gradska skupština većinom glasova (25 "protiv" i 5 "suzdržanih") nije donijela 

Zaključak o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine 
namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec. 
 
 
23.  Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje kupališne sezone u 
2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje kupališne sezone u 2013., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
24.  Prijedlog akcijskog plana suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za 
razdoblje 2013.-2016. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluju: Nura Isamilovski, mr. pharm., Dalibor Prevendar i Alen Ostojić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
AKCIJSKI PLAN 

suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje 2013. - 2016., 
 
u predloženom tekstu. 
Akcijski plan se prilaže zapisniku. 
 
 
25.  Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
U raspravi sudjeluje dr. sc. Zvonko Maković. 
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Gradska skupština jednoglasno (39 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o usklađivanju međusobnih granica 
na području naselja Pavučnjak - Horvati i Rakov potok - Horvati 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Zvane Brumnić, Nenad Matić i dr. sc. Josip Kregar. 
 
Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "protiv") nije donijela Zaključak o prihvaćanju 

Sporazuma o usklađivanju međusobnih granica na području naselja Pavučnjak - Horvati i 
Rakov potok - Horvati. 
 
 
27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije u vezi aktivnosti u okviru "Projekta 
Paromlin" 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluju: Zvane Brumnić i Jadranka Veselić Bruvo (objašnjenje u ime 

predlagatelja). 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "suzdržanih") nije donijela Zaključak o prihvaćanju 

Informacije u vezi aktivnosti u okviru "Projekta Paromlin". 
 
 
28.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Poliklinike 
za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio izmjenu Prijedloga. Izmjena 
postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i izmjenu s osnove 

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

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća  

Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
29.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta - 
poslovnog prostora za smještaj Ustanove za palijativnu skrb na području Grada 
Zagreba 
 

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

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

ZAKLJUČAK 
o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta - poslovnog prostora za 

smještaj Ustanove za palijativnu skrb na području Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje zemljišta za 
izgradnju doma za starije i nemoćne osobe na području Gradske četvrti Sesvete 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo koji je podnio 

Prijedlog zaključka. 
 
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 dostavio je dopunu obrazloženja sukladno traženju 

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

Odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje zemljišta za izgradnju 

doma za starije i nemoćne osobe na području Gradske četvrti Sesvete, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Gradska skupština Grada Zagreba skreće pozornost gradonačelniku Grada Zagreba 

da su  pri razmatranju problema nedovoljnih kapaciteta za smještaj starijih i nemoćnih osoba 
u Gradu Zagrebu radna tijela Gradske skupštine Grada Zagreba predložila prenamjenu 
nedostatno iskorištenog Hostela Arena (nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba) u dom za 
starije i nemoćne. 

2. Gradska skupština Grada Zagreba  predlaže gradonačelniku Grada Zagreba: 
- poduzimanje svih potrebnih radnji i aktivnosti nužnih za žurnu prenamjenu 

Hostela Arena u dom za starije i nemoćne; 
- preispitivanje mogućnosti prenamjene ostalih prostora u vlasništvu Grada 

Zagreba za smještaj starijih i nemoćnih osoba; 
- redovito izvještavanje Gradske skupštine Grada Zagreba o svim aktivnostima 

poduzetim radi rješavanja problema nedovoljnih kapaciteta za smještaj starijih i nemoćnih 
osoba u Gradu Zagrebu prenamjenom prostora u vlasništvu Grada Zagreba. 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prodaji tražbine (Hotel Voltino d.o.o.) 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović, Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime 

predlagatelja), Zvane Brumnić i Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 
Gradska skupština većinom glasova (4 "za", 1 "protiv" i 25 "suzdržanih") nije donijela 

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o prodaji tražbine (Hotel Voltino d.o.o.). 
 

 
32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (u svrhu gradnje odvojka ulice 
Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom) 
 

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 (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju darovanja 

(gradnja odvojka ulice Jankomir s pripadajućom komunalnom infrastrukturom), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33.  Prijedlog zaključka o osnivanju i prijenosu prava građenja (realizacija izgradnje 
Obrtničkog centra s učilištem) 
 

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. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor konstatira da je člankom 70. Odluke o građevinskom zemljištu propisano da se 

pravo građenja osniva i prenosi sklapanjem ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem izabranim 
u postupku javnog natječaja pisanim ponudama. Iznimno, pravo građenja može se osnovati i 
prenositi bez provođenja javnog natječaja, (neposrednom pogodbom) u slučajevima kada se 
radi o građevinskom zemljištu za potrebe javnih djelatnosti, infrastrukture, komunalnih 
objekata i slično, sukladno posebnom propisu, te u slučajevima rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa u postupcima ozakonjenja zgrada sukladno zakonu, ako je to gospodarski opravdano 
za Grad. 

Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, 
Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i drugim propisima 
te smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženi zaključak pod 
uvjetom da predlagatelj dostavi adekvatno obrazloženje u vezi s primjenom navedene 
odredbe Odluke u konkretnom slučaju. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatno obrazloženje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o osnivanju i prijenosu prava građenja 

(izgradnja Obrtničkog centra s učilištem), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  Prijedlog zaključka o uređenju imovinsko-pravnih odnosa (vezano za osnivanje i 
prijenos prava građenja na novoformiranoj nekretnini označenoj kao z.k.č. 5682/4 k.o. 
Trnje, površine 3403 m2, temeljem parcelacijskog elaborata RN-1223/2012 k.o. Trnje, 
na lokaciji Slavonska avenija u korist tvrtke B.K.M.-PARK 94 d.o.o.) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje na Prijedlog sukladno traženju 
Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

 
Gradska skupština većinom glasova (25 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije donijela 

Zaključak o uređenju imovinsko-pravnih odnosa (vezano za osnivanje i prijenos prava 
građenja na novoformiranoj nekretnini označenoj kao z.k.č. 5682/4 k.o. Trnje, površine 3403 
m2, temeljem parcelacijskog elaborata RN-1223/2012 k.o. Trnje, na lokaciji Slavonska 
avenija u korist tvrtke B.K.M.-PARK 94 d.o.o.). 
 
 

Gradska je skupština sukladno prijedlogu potpredsjednika Gradske skupštine dr. sc. 
Josipa Kregara objedinila raspravu o prijedlozima pod točkama od 35. do 37. 
 
 
35.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (1999/4150 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 997/1 k.o. Blato novo, ukupne 
površine 4150 m2, radi formiranja nove građevinske parcele označene kao z.k.č. 998/3 
k.o. Blato novo, ukupne površine 5573 m2, u skladu s parcelacijskim elaboratom RN-
1431/2012 k.o. Blato) 
 
36.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (10745/22650 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 4171/1 k.o. Sesvete novo, 
ukupne površine 2265 m2, upisane u z.k.ul. 2071 k.o. Sesvete novo) 
 
37.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta (12968/13435 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 17/21 k.o. Stenjevec, 
ukupne površine 13435 m2, u svrhu formiranja nove građevne čestice označene kao 
z.k.č. 17/99 k.o. Stenjevec, površine 12968 m2, u skladu s parcelacijskim elaboratom 
RN-1945/2012 k.o. Stenjevec) 
 

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. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: mr. sc. Josip Hren i Igor Rađenović. 
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ad35. Gradska skupština jednoglasno (28 "protiv") nije donijela Zaključak o 
raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (1999/4150 dijela nekretnine 
označene kao z.k.č. 997/1 k.o. Blato novo, ukupne površine 4150 m2, radi formiranja nove 
građevinske parcele označene kao z.k.č. 998/3 k.o. Blato novo, ukupne površine 5573 m2, u 
skladu s parcelacijskim elaboratom RN-1431/2012 k.o. Blato). 
 

ad36. Gradska skupština jednoglasno (28 "protiv") nije donijela Zaključak o 
raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (10745/22650 dijela 
nekretnine označene kao z.k.č. 4171/1 k.o. Sesvete novo, ukupne površine 2265 m2, upisane 
u z.k.ul. 2071 k.o. Sesvete novo). 

 
ad36. Gradska skupština jednoglasno (28 "protiv") nije donijela Zaključak o 

raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (12968/13435 dijela 
nekretnine označene kao z.k.č. 17/21 k.o. Stenjevec, ukupne površine 13435 m2, u svrhu 
formiranja nove građevne čestice označene kao z.k.č. 17/99 k.o. Stenjevec, površine 12968 
m2, u skladu s parcelacijskim elaboratom RN-1945/2012 k.o. Stenjevec), 
 
 
38.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Letvica d.o.o.) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") nije donijela Zaključak o prodaji zemljišta 

(Letvica d.o.o.). 
 
 
39.  Prijedlog zaključka (prodaja nekretnina označenih kao z.k.č. 2986/938, površine 
414 m2 i z.k.č. 2986/952, površine 446 m2, obje k.o. Granešina, u svrhu formiranja nove 
građevinske čestice označene kao z.k.č. 2986/953 k.o. Granešina, površine 1504 m2, 
sukladno parcelacijskom elaboratu RN-3852/2012 k.o. Dubrava) 
 

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

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

ZAKLJUČAK 
(prodaja nekretnina označenih kao z.k.č. 2986/938 i z.k.č. 2986/952 k.o. Granešina), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
40.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (za izgradnju benzinske postaje i uređenje 
trga u Jagićevoj ulici na k.č. 3953/2 i dijelu k.č. 3953/1, obje k.o. Črnomerec-INA-
Industrija nafte d.d.) 
 

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" i 26 "protiv") nije donijela Zaključak o 

kupnji nekretnine (za izgradnju benzinske postaje i uređenje trga u Jagićevoj ulici na k.č. 
3953/2 i dijelu k.č. 3953/1, obje k.o. Črnomerec-INA-Industrija nafte d.d.). 
 
 
41.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (lokal oznake L7-u prizemlju, ulaz 3 u 
svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje 
Branimirove ulice u Zagrebu od Zavrtnice do Heinzelove) 
 

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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnine 

(lokal oznake L7-u prizemlju, ulaz 3 
u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina 

na trasi izgradnje Branimirove ulice u Zagrebu od Zavrtnice do Heinzelove), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
42.  Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi (Merkur nekretnine 
d.o.o.) 
 

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

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

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

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi 

(Merkur nekretnine d.o.o.), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
43.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (u svrhu izgradnje dijela ulice Jaruščica, 
od rotora ulice Jaruščica i ulice Remetinec na zapadu do spojne ceste na Karlovačku 
cestu) 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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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 (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnine 

(izgradnja dijela ulice Jaruščica, od rotora ulice Jaruščica i ulice Remetinec na zapadu 
do spojne ceste na Karlovačku cestu), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
44.  Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina (između Republike Hrvatske i Grada 
Zagreba) 
 

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 (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o zamjeni nekretnina 

(između Republike Hrvatske i Grada Zagreba), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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45.  Prijedlog zaključka o sklapanju II. aneksa Ugovoru o uređenju imovinsko-pravnih 
odnosa (osnovna škola i kombinirana dječja ustanova (vrtić i jaslice) u naselju Vrbani 
III.) 
 

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 (25 "protiv" i 2 "suzdržana") nije donijela 

Zaključak o sklapanju II. aneksa Ugovoru o uređenju imovinsko-pravnih odnosa (osnovna 
škola i kombinirana dječja ustanova (vrtić i jaslice) u naselju Vrbani III.). 
 
 
46.  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. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatno obrazloženje Prijedloga. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

(na nekretninama označenim kao z.k.č. 1/11 i z.k.č. 1167/1 k.o. Jakuševec), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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47.  Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prodaji nekretnine 
(Bumes d.o.o.) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 26 "protiv") nije donijela Zaključak o 

stavljanju izvan snage Zaključka o prodaji nekretnine (Bumes d.o.o.). 
 
 
48. a) Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja Dječjeg vrtića "Kajzerica" i 
Osnovne škole "Kajzerica") 
b) Prijedlog zaključka (u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama 
u obuhvatu izgradnje ulice 1 i ulice 2, s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, u 
naselju Klara) 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu vlasničkog udjela u Ustanovi 
za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluju: Zvane Brumnić, Davorka Pejnović (objašnjenje u ime 

predlagatelja) i Jelena Pavičić Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnina 

(izgradnja Dječjeg vrtića "Kajzerica" i Osnovne škole "Kajzerica"), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
(rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u obuhvatu izgradnje ulice 1 i 

ulice 2, s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, u naselju Klara), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Ugovora o prijenosu vlasničkog udjela u Ustanovi za rehabilitaciju 

hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
49.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja 
Bistra - Crveni spust 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra - Crveni spust, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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50.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 
uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnice i parkirališta na k.č.br. 
3210/4 k.o. Peščenica s komunalnim vodnim građevinama za opskrbu pitkom vodom i 
odvodnju otpadnih voda te izgradnju objekata i uređaja javne rasvjete 
 

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. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Ugovor o financiranju uređenja građevinskog 

zemljišta za izgradnju prometnice i parkirališta na k.č.br. 3210/4 k.o. Peščenica s 
komunalnim vodnim građevinama za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda te 
izgradnju objekata i uređaja javne rasvjete. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja  

građevinskog zemljišta za izgradnju prometnice i parkirališta na 
k.č.br. 3210/4 k.o. Peščenica s komunalnim vodnim građevinama za opskrbu  

pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda te izgradnju objekata i uređaja javne rasvjete, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
51. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni imena javnih površina i Prijedlog zaključka o izmjeni 
rješenja i zaključaka o imenovanju, preimenovanju i ukidanju imena javnih površina 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni imena javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o izmjeni rješenja i zaključaka o imenovanju, preimenovanju i 

ukidanju imena javnih površina, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
52. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad XVI. susretima za Rudija 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. memorijalnim 
malonogometnim turnirom u počast poginulim hrvatskim braniteljima Voltina naselja 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad I. regionalnim kongresom 
studenata socijalnog rada 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad III. Regionalnim forumom o 
urbanoj sigurnosti - "Stop grafiti" 
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem KUD - a Vedar 
osmijeh, SKUD - a I. G. Kovačić i KUD - a Žumberčani na manifestaciji Proljeće 2013. 
u Češkim Budêjovicama 
f) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. Festivalom sv. Marka 
g) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad odlaskom plesača Plesne 
radionice moDuS klub u Sankt Peterburguna Europsko prvenstvo u show danceu 
h) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. Međunarodnim plivačkim 
natjecanjem Zlatni medvjed 
i) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 78. susretom gradova Zagreba 
i Celja 
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j) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 
pedesetogodišnjice Yacht Cluba Zagreb 
k) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad VII. izložbom izvornih 
pasmina domaćih životinja i nad Bambino kupom 
l) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Likovnom kolonijom u 
Granešinskim Novakima 
m) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad odlaskom na 2. Svjetsko 
prvenstvo u speed badmintonu u Berlinu 
n) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Godišnjom konferencijom 
Akademije za politički razvoj i okruglim stolom "EU fondovi i proračunsko planiranje 
usmjereno na razvoj" 
o) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad kulturno - edukativnom 
manifestacijom "Po stazi naših starih" 
p) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom "Reciklirajući 
teatar" 
r) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 14. tradicionalnim 
međunarodnim nogometnim turnirom dječaka - Zagića "Kustošija 2013." 
s) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad provedbom programa 
"Zagreb - moj novi grad" 
t) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 75 godina 
Kuglačkog športskog kluba Grmošćica Zagreb 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 
ada) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad XVI. susretima za Rudija, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. memorijalnim malonogometnim turnirom u 
počast poginulim hrvatskim braniteljima Voltinog naselja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad I. regionalnim kongresom studenata socijalnog rada, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad III. Regionalnim forumom o urbanoj sigurnosti - 
"Stop grafiti", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem KUD - a Vedar osmijeh, SKUD - a  
I. G. Kovačić i KUD - a Žumberčani na manifestaciji Proljeće 2013. 

u Češkim Budêjovicama, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. Festivalom sv. Marka, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adg) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad odlaskom plesača Plesne radionice moDuS klub u 
Sankt Peterburguna Europsko prvenstvo u show danceu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adh) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. Međunarodnim plivačkim natjecanjem 

Zlatni medvjed, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adi) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 78. susretom gradova Zagreba i Celja, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adj) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem pedesetogodišnjice 
Yacht Cluba Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adk) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad VII. izložbom izvornih pasmina domaćih životinja i 
nad Bambino kupom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adl) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad Likovnom kolonijom u Granešinskim Novakima, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adm) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad odlaskom na 2. Svjetsko prvenstvo u speed 

badmintonu u Berlinu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adn) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad Godišnjom konferencijom Akademije za politički 
razvoj i okruglim stolom "EU fondovi i proračunsko planiranje usmjereno na razvoj", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ado) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad kulturno - edukativnom manifestacijom 
"Po stazi naših starih", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adp) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom "Reciklirajući teatar", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adr) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 14. tradicionalnim međunarodnim nogometnim 
turnirom dječaka - Zagića "Kustošija 2013.", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ads) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad provedbom programa "Zagreb - moj novi grad", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adt) 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 
75. obljetnice Kuglačkoga športskog kluba Grmoščica Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
53. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Gornja Dubrava 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava. 
 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Sesvete 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Sesvete. 
 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak. 
 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak 
Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak. 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o 
prijedlozima. 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju načelnika 

Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Gornja Dubrava, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju načelnika 

Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Sesvete, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju načelnika 
Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju načelnika 
Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
54.  Davanje suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju SILVER koji je podnio 
amandmane na Statut 19. rujna 2012. Amandmani postaju sastavnim dijelom Statuta. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da je Gradska skupština na 43. sjednici, 27. rujna 2012. odgodila raspravu i 
odlučivanje dok Upravno vijeće ne uskladi Statut s odredbama Zakona o zaštiti tajnosti 
podataka. 

 
Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju SILVER podnio je amandmane na Statut 25. 

siječnja 2013. Amandmani postaju sastavnim dijelom Statuta. 
 
Statut je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i amandmane s osnove 

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

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER 
 

Daje se suglasnost na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER, Zagreb, Štefanovec 34, 
što ga je donijelo Upravno vijeće Centra 12. rujna 2012. izmijenjen amandmanima što ih je 
donijelo Upravno vijeće Centra 19. rujna 2012. i 25. siječnja 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
55.  - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
statuta Osnovne škole Antuna Gustava Matoša 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Sesvetska sela 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Brestje 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Jelkovec 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Ivana Filipovića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Sveta Klara 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Većeslava Holjevca 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole bana Josipa Jelačića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole dr. Ivana Merza 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Jure Kaštelana 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Ivana Gundulića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole Dragutina Kušlana 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta 
Osnovne škole za balet i ritmiku 
 

Predlagatelji su školski odbori osnovnih škola. 
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Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o 

davanju suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Antuna Gustava Matoša 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 12, što ga je 
utvrdio Školski odbor Ustanove 15. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Sesvetska Sela 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Sesvetska Sela, Sesvete, Letnička 5, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 
28. siječnja 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Brestje 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Brestje, Sesvete, Potočnica 8, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 4. 
veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Jelkovec 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Jelkovec, Sesvete, Ulica Dragana Plamenca 1, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 13. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Ivana Filipovića 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Ivana Filipovića, Zagreb, Filipovićeva 1, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 31. siječnja 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Sveta Klara 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Sveta Klara, Zagreb, Mrkšina 42, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 5. 
veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Većeslava Holjevca 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Većeslava Holjevca, Zagreb, Siget 23, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 1. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole bana Josipa Jelačića 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Zagreb, Podgradski odvojak 1, što ga je utvrdio Školski 
odbor Ustanove 28. siječnja 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole dr. Ivan Merz 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole dr. Ivan Merz, Zagreb, Račkoga 4, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 
18. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog, Zagreb, Mlinarska 35, što ga je utvrdio Školski 
odbor Ustanove 14. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Jure Kaštelana 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Jure Kaštelana, Zagreb, Ulica Vladimira Ruždjaka 2a, što ga je utvrdio 
Školski odbor Ustanove 24. siječnja 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Ivana Gundulića 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Ivana Gundulića, Zagreb, Gundulićeva 23a, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 19. prosinca 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Dragutina Kušlana 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Dragutina Kušlana, Zagreb, Kušlanova 52, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 11. prosinca 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole za balet i ritmiku 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole za balet i ritmiku, Zagreb, Zagorska 16, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 7. ožujka 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 
 
56.  - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole suvremenog plesa Ane Maletić 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Upravne i birotehničke škole 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Geodetske tehničke škole 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Ante Brune Bušića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt 
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- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Novi Zagreb 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Srednje škole Sesvete 
 

Predlagatelji su školski odbori srednjih škola i učenički odbori učeničkih domova. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o 

davanju suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole suvremenog plesa Ane Maletić 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb, Laginjina 13, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 4. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Upravne i birotehničke škole 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Upravne i birotehničke škole, Zagreb, Varšavska 17, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 6. ožujka 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Geodetske tehničke škole 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Geodetske tehničke škole, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, što ga je utvrdio Školski 
odbor Ustanove 21. prosinca 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Ante Brune Bušića 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Učeničkog doma Ante Brune Bušića, Zagreb, Gajeva 31, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 8. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt, Zagreb, Klaićeva 56, što ga je utvrdio Školski 
odbor Ustanove 14. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Novi Zagreb 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Učeničkog doma Novi Zagreb, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 3, što ga je utvrdio 
Školski odbor Ustanove 12. veljače 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Srednje škole Sesvete 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Srednje škole Sesvete, Sesvete, Bistrička 7, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 8. 
ožujka 2013. 
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
 
 
57. a) Davanje suglasnosti na Statut Kulturnog centra Travno 
Predlagatelj je Upravno vijeće Kulturnog centra Travno. 

 
b) Davanje suglasnosti na Statut Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 

 
Statut Kulturnog centra Travno je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 
Statut Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad je razmotrio Odbor za kulturu, kao 

matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na statute s osnove njihove 

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

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Kulturnog centra Travno 

 
Daje se suglasnost na Statut Kulturnog centra Travno, Zagreb, Ulica Božidara 

Magovca 17, što ga je donijelo Upravno vijeće Centra 11. ožujka 2013.  
 
Zaključak se prilaže zapsiniku. 
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adb) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
 

Daje se suglasnost na Statut Centra za kulturu Susedgrad, Zagreb, Argentinska ulica 
5/I., što ga je donijelo Upravno vijeće Centra 8. ožujka 2013.  
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
58.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 
 

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

utvrdio Prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je 18. ožujka 2013., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog, što ga je podnijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medo Brundo". 
Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

 
Jelena Pavičić Vukičević uzima riječ. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Izvješće Odbora i 

Prijedlog akta. 
 
Jelena Pavičić Vukičević uzima riječ. 
 
U raspravi sudjeluje Stjepan Horvat. 
 
Gradska skupština većinom glasova (22 "za", 3 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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59.  - Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" 
- Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Radost" 
 

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

utvrdio prijedloge akata i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
60.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra mladih "Ribnjak" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra mladih "Ribnjak". 
 
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 18. ožujka 2013., u postupku davanja mišljenja, 

razmotrio Prijedlog, što ga je podnijelo Upravno vijeće Centra mladih "Ribnjak". Mišljenje 
gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

 
Jelena Pavičić Vukičević uzima riječ. 
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Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Centra mladih "Ribnjak", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
61.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju osobe za obavljanje pregleda umrlih 
izvan zdravstvene ustanove 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju osobe za obavljanje pregleda umrlih 

izvan zdravstvene ustanove, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
62.  Prijedlog zaključka o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za 
provođenje izbora za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove 

vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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63.  Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 
Povjerenstva za branitelje i obrasca prijavnice za podnošenje prijedloga kandidata 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (28 "za") utvrdila tekst Poziva za podnošenje 

prijedloga za izbor članova Povjerenstva za branitelje i obrasca Prijavnice za predlaganje 
kandidata za članove Povjerenstva za branitelje. 

 
 
64.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne 
škole Dugave 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Jabukovac 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne škole Dugave, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
65.  Prijedlog rješenja o ispravku pogrešaka u Rješenju o imenovanju ravnatelja 
Koncertne direkcije Zagreb 
 

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

 
RJEŠENJE 

 o ispravku pogrešaka u Rješenju o imenovanju ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb, 
 

u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
66.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave Terme 
Zagreb d.o.o. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi sudjeluje Stjepan Horvat. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave Terme Zagreb d.o.o., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 48. sjednicu 
u 21,10 sati. 
 
KLASA: 021-05/13-01/125 
URBROJ: 251-01-06-13-9 
Zagreb, 21. ožujka 2013. 
 
 

TAJNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Dejan Subotić 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Davor Bernardić 

 


