
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
5. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

29. listopada 2009. 



ZAPISNIK 
5. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. listopada 2009. u Staroj gradskoj 

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

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

 
Nenazočni gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: dr.sc. Zvonko Maković 
 
Nenazočni gradski zastupnik: Radimir Čačić i Zoran Milanović. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

gradonačelnika Grada Zagreba; Jelena Pavičić Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba; Jadranka Blažević - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik 
tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Tomislav Buterin - načelnik Policijske uprave 
zagrebačke; Mihael Vraga zamjenik načelnika Policijske uprave zagrebačke; Ivo Čović - 
predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Stipan Matoš i Vlasta Pavić - članovi Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum - pročelnik Stručne službe gradonačelnika; Karlo 
Čulo - pomoćnik pročelnika Gradskog kontrolnog ureda; Anica Tavra - v.d. pročelnika Ureda 
gradonačelnika; Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i 
razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Slavko Kojić - pročelnik 
Gradskog ureda za financije, Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo - 
pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Miro Laco - pomoćnik 
pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; mr.sc. Višnja Fortuna - pročelnica Gradskog 
ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za 
poljoprivredu i šumarstvo; Davor Jelavić - pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Ninoslava Zeković - pročelnica 
Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Silvije Novak - pročelnik 
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice 
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Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Pavle Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u 
hitnim situacijama; Ivica Fanjek - pročelnik Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; 
Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Greta 
Augustinović Pavičić - posebni savjetnik gradonačelnika Grada Zagreba; Duško Ljuština - 
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport; Ranko Šehtel - savjetnik pročelnice Gradskog ureda 
za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Božica Šimleša - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda 
za obrazovanje, kulturu i šport; Željka Udovičić i Boško Lozica - zamjenici pročelnika Gradskog 
ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin i Vesna Lubin - pomoćnici pročelnika 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet; Gordan Hanžek - savjetnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Željko Horvat - savjetnik ravnatelja Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji 
grad; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Marijan Pilaš 
- prdsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Novi Zagreb - istok; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 
zapad; Željko Sladović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Gornja Dubrava; Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; 
Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused-Vrapče; Drago Topolovec - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; mr. Marijan 
Ožanić - direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o; Zagrebački holding d.o.o.: Bože 
Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni 
kolodvor; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj 
Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Zdravko Juć - voditelj Podružnice 
Stanogradnja; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana Pokrajčić - 
voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Milan Trbojević - voditelj Podružnice 
"Vladimir Nazor"; Jadranko Robić - voditelj Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Mate 
Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Srećko Vučković - voditelj Podružnice 
Zagrebačke ceste; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zlatko 
Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Ivan Ćosić - član Uprave Zagreb Plakat d.o.o.; Mirza 
Šabić - član Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Adolf Tomek - predsjednik 
Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba; Jaromil Kubiček - tajnik Vijeća češke 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov - Predstavnik bugarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko - socijalnog vijeća i predstavnik 
Hrvatske udruge sindikata; Zdravko Ivandić - predstavnik Saveza samostalnih sindikata 
Hrvatske; Ivan Obad - predsjednik Obrtničke Komore Zagreb; Amelia Tomašević - direktorica 
Turističke zajednice Grada Zagreba; Dominik Šepak - predsjednik Savjeta mladih Grada Zagreba 
i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 5. sjednicu. 
 

Utvrđuje da je sjednici nazočno 44 (naknadno je evidentirano 48 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
 

Gradska skupština jednoglasno (44 "za") prihvaća zapisnik 4. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 24. rujna 2009. 
 

Gospođa Vilina Šincek Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Izvješće o prestanku mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za 
verifikaciju mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka. 
 

Gospodin mr.sc. Ladislava Prežigala, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o 
prihvaćanju društvenog ugovora o osnivanju Agencije za podršku informacijskim sustavima i 
informacijskim tehnologijama, društva s ograničenom odgovornošću. 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 

Gospodin Jurica Meić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže stajalište 
Kluba. 
 

Gospodin Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika u ime predlagatelja 
povlači Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju društvenog ugovora o osnivanju 
Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, društva s 
ograničenom odgovornošću koji je predložen za donošenje po hitnom postupku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (44 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće o 
prestanku mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradske 
zastupnice s Prijedlogom zaključka. 
 

Gospodin Jurica Meić u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a predlaže da predlagatelj 
povuče Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009., Prijedlog 
odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009., te prijedloge izmjena i 
dopuna programa javnih potreba, Prijedlog odluke o raspisivanju lokalnog referenduma za 
područje Grada Zagreba, Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog 
referenduma u Gradu Zagrebu, Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009., Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje 
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objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009., Prijedlog 
zaključka o kupnji nekretnine (Tamburin d.o.o. - proširenje groblja Gornje Vrapče) i Prijedlog 
zaključka o kupnji nekretnine i rješavanju imovinsko - pravnih odnosa (Nadbiskupija zagrebačka, 
Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije i Župa sv. Barbare Djevice i Mučenice - 
proširenje groblja Gornje Vrapče). 

 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a 

predlaže da predlagatelj povuče Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (Tamburin d.o.o. - 
proširenje groblja Gornje Vrapče) i Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine i rješavanju 
imovinsko - pravnih odnosa (Nadbiskupija zagrebačka, Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice 
Marije i Župa sv. Barbare Djevice i Mučenice - proširenje groblja Gornje Vrapče). 

 
U raspravi sudjeluje gospodin Darko Vuletić. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i Kluba gradskih zastupnika HSS-a 

i HSLS-a. 
 

Gospodin Jasen Mesić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 
Kluba. 

 
U raspravi sudjeluje gospodin Nenad Matić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (45 "za") prihvaća dnevni red. 

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvješće o prestanku mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo  

 
2. Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  

 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 
2009., te prijedlozi izmjena i dopuna programa i to: 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 

Zagreba za 2009. 
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- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba 
za 2009. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja 

vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  

 
4. a) Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima 

Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika SDP 
b) Prijedlog zaključka o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
5. Izvješće o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada 

Zagreba u 2008. 
Izvješće je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka 

 
6. Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zagreb 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

7. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
8. Prijedlog odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

9. Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prva i obveza nad Javnom vatrogasnom 
postrojbom Grada Zagreba 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju lokalnog referenduma za područje Grada 

Zagreba 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog 

referenduma u Gradu Zagrebu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
11. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "TOZ" 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve 
obiteljskog nasilja "Duga – Zagreb" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju 
djece i mladeži "Mali dom – Zagreb" 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba za psihički 

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

 
16. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
17. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
18. Prijedlog izmjena i dopune Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva u Gradu Zagrebu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
19. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine  

(Štefica Kučan i Ivan Genzić - izgradnja spojene prometnice od Slavonske avenije do 
produžene Ulice grada Vukovara) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
20. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine 

(Tamburin d.o.o. - proširenje groblja Gornje Vrapče) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
21. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine i rješavanju imovinsko - pravnih odnosa 

(Nadbiskupija zagrebačka, Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije i Župa sv. 
Barbare Djevice i Mučenice - proširenje groblja Gornje Vrapče) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
22. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine 

(Stjepan i Jasna Matić - sanacija klizišta Črešnjevec) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
23. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopuni Zaključka o privatizaciji trgovačkog 

društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba  
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24. a) Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2010. 

b) Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2010. 

Savjet mladih Grada Zagreba donio je Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 
2010. i utvrdio Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih 
Grada Zagreba za 2010. te ih dostavlja Gradskoj skupštini na odobrenje 

 
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 37. međunarodnim plivačkim 

mitingom "Mladost 2009." 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 25. Svečanim 

koncertom"Pismo moja, hrli tamo" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 59. obljetnicom postojanja 

ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo, najboljeg autora/izložbu u 2009. i 
najboljeg mladog umjetnika 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 
28. Davanje suglasnosti na Statut Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

Predlagatelj: Ravnateljica 
 

29. Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje 
programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
30. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
Odbor za izbor i imenovanja daje mišljenje i priprema prijedlog akta 

 
31. Prijedlog zaključka o imenovanju zamjenika voditelja Eko-stožera Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

32. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
33. Prijedlog zaključka o razrješenju članova Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče 

i slične predmete 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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34. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Jelkovec 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Nad lipom 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Čučerje 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Granđe 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Prirodoslovne škole Vladimira Preloga 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
35. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
 

Pitanja i prijedlozi 
 

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

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

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

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 17 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi sanacije Područne škole Kozjak te predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o. gospodinu Ivi Čoviću u vezi kredita što ga je zatražio Zagrebački holding d.o.o.? 

Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor na oba 
pitanja u pisanom obliku. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradska zastupnica Margareta Mađerić predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću da se odrekne 5 milijuna kuna koje je zatražio za pričuvu u Prijedlogu odluke o 
izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

Pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića o izgradnji garaže ispod zgrade 
Hrvatskog narodnog kazališta? 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Goran Kutlić pita o stanju u Zagrebačkom holdingu d.o.o.? 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 

 
Gradski zastupnik Darko Vuletić pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića o 

primanju članova SDP-a u Črnomercu i Maksimiru? 
S obzirom da pitanje nije postavljeno sukladno Poslovniku Predsjednik Gradske skupštine 

Grada Zagreba gospodin Boris Šprem odgovara gradskom zastupniku da se smatra da pitanje nije 
niti postavljeno. 
 

Gradski zastupnik Nenad Matić pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u vezi 
kandidature za predsjednika Republike Hrvatske? 

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

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi izgradnje osnovne škole u Hrvatskom Leskovcu? 
Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u 

pisanom obliku. 
 

Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću vezi s neisplaćivanjem sredstava športskim savezima i klubovima od strane 
Zagrebačkog športskog saveza. Traži odgovor i u pisanom obliku 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s ne dostavljanjem popisa akata koje je gradonačelnik donio u razdoblju kada 
Gradska skupština nije zasjedala, a kojeg je tražio na 2. sjednici Gradske skupštine u srpnju ove 
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godine, te dodao da traži odgovor u pisanom obliku u vezi sredstava koje je gradonačelnik 
potrošio na putovanja ovoga ljeta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio dostavljanje 
popisa akata koje je donio u razdoblju kada Gradska skupština nije zasjedala. 

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

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u 

vezi sredstava koja se dodjeljuju mjesnoj samoupravi? 
Predlaže premještanje tramvajske stanice na križanju Tratinske ulice sa Selskom cestom. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik dr.sc. Josip Hren postavlja pitanje pročelniku Gradskog zavoda za zaštitu 

spomenika kulture i prirode u vezi podzemne garaže na Trgu maršala Tita? 
Predlaže pročelnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada gospođi 

Jadranki Veselić Bruvo da se proglasi moratorij na prenamjenu zelenih zona GUP-a. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode 

gospodina Silvija Novaka na pitanje. 
Usmeni odgovor pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada 

gospođe Jadranke Veselić Bruvo i gospodina Željka Horvata, savjetnika ravnatelja Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba na prijedlog. 

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

 
Gradski zastupnik Mario Zubović predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 

da gradski zastupnici odluče o gradskom stadionu u Maksimiru. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat pita gradonačelnika Grada Zagreba Milana 

Bandića kada će biti raspisan natječaj za najam gradskih socijalnih stanova? 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik dr.sc. Dragan Korolija Marinić pita gradonačelnika Grada Zagreba 

Milana Bandića u vezi s izradom plana (pregleda) nedostajuće komunalne infrastrukture (voda, 
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kanalizacija, asfalt, plin) u kilometrima u Gradu Zagrebu po gradskim četvrtima. Traži odgovor 
u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio pisani 
odgovor. 
 

Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr.pharm. postavlja pitanje pročelnici Gradskog 
ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom mr.sc. Višnju Fortunu u vezi s zapisnicima 
Povjerenstva za praćenje provede Nacionalnog programa za Rome? 

Usmeni odgovor pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 
mr.sc. Višnje Fortune i gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradska zastupnica Vesna Brezić postavlja pitanje u vezi pušenja za vrijeme koncerta u 
dvorani Arena? 

Predlaže da se zabrani pušenje u svim sportskim dvoranama. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradska zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pita gradonačelnika Grada Zagreba 

Milana Bandića u vezi cijene stanova u naselju Sopnica - Jelkovec? 
Predlaže da se gradskim zastupnicima osigura sistematski pregled. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Jozo Radoš postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za prostorno 

uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru 
Jelaviću u vezi s gradnjom željezničke postaje Sesvetska Sopnica. Traži pisani odgovor. 

Predlaže mu gradnju drvenog mosta preko potoka Čučerska Reka između Staroga i Novog 
Brestja. 

Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodina Davora Jelavića na pitanje te je najavio 
pisani odgovor na prijedlog. 
 
 
1. Izvješće o prestanku mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka 
 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 
 

Gospođa Vilina Šincek Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlaže Izvješće 
i Prijedlog zaključka. 
 



 - 12 - 

Gradska skupština jednoglasno (44 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prestanku mandata gradskoj zastupnici i 

verifikaciji mandata zamjeniku gradske zastupnice, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradski zastupnik Stanko Gačić polaže prisegu. 
 
 
2. Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga Statutarne odluke 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio je Prijedlog za promjenu Statuta Grada 

Zagreba i nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbor za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Srđan Subotić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Margareta 

Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HSS-a i HSLS-a) i Iva Prpić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (43 "za"), sukladno mišljenju Odbora za Statut, Poslovnik 

i propise donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba, što ga je podnio gradonačelnik Grada 
Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi 
o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u 2009. 

 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a podnio je u roku Amandman na Prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009.  
Amandman i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na Amandman gradski su 

zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a podnio je amandman na Prijedlog odluke o 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. izvan roka predviđenog Poslovnikom. 
Amandman je podijeljen gradskim zastupnicima. 

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša, 
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, 
Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, 
Odbor za nacionalne manjine, Odbor za kontrolu i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

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

usklađenosti s propisima. 
Odbor smatra da je Amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a podnesen u skladu s 

Poslovnikom, ali da dio Amandmana u točkama 6., 7., 8., 11. i 12. nije u skladu s odredbama 
Zakona o proračunu. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog odluke 
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke 
o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora za 

financije. 
 
Gradska skupština većinom glasova (12 "za", 24 "protiv" i 3 "suzdržana") ne prihvaća da 

Klub gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a može podnijeti Amandman. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se o 

prijedlozima zajedno raspravlja. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Velimir Srića (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 

Nezavisne liste Velimira Sriće), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-
a), Jurica Meić (replika), Nenad Matić (neslaganje s replikom), Slavko Kojić (objašnjenje u ime 
predlagatelja), dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jasen Mesić 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a), Danira Bilić, Morana Paliković Gruden, dr.sc. Dragan Korolija Marinić, mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain, dr.sc. Josip Kregar, Tomislav Babić, Darinko Kosor, Jelena Pavičić Vukičević 
(objašnjenje u ime predlagatelja), Darinko Kosor (replika), Jasen Mesić, Jelena Pavičić 
Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja), Morana Paliković Gruden, Nenad Matić, Igor 
Rađenović (replika), Margareta Mađerić, Vilina Šincek Pećanić (ispravak netočnog navoda), 
Margareta Mađerić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Slavko Kojić (objašnjenje u ime 
predlagatelja) i Stjepan Horvat. 

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

završnu riječ. 
 
Ispravak netočnog navoda: Igor Rađenović, dr.sc. Josip Kregar i Jasen Mesić. 
 
Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 27 "protiv" i 6 "suzdržanih") ne prihvaća 

Amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
Gradska skupština većinom glasova (7 "za", 34 "protiv" i 3 "suzdržana"), ne prihvaća 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. 
 
S obzirom da Gradska skupština nije prihvatila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Proračuna Grada Zagreba za 2009. nije se glasovalo o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o 
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izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009., Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009., 
Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009., 
Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009., 
Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009., Prijedlogu izmjena 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. te Prijedlogu izmjena i dopuna 
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u 
2009. jer se navedeni prijedlozi temelje na Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna 
Grada Zagreba za 2009. 
 
 
4. a) Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika SDP-a. 
 
b) Prijedlog zaključka o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima upućen je gradonačelniku 

na razmatranje i davanje mišljenja. Gradonačelnik ne prihvaća Prijedlog zaključka. Mišljenje 
gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima su razmotrili Odbor za 

gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za komunalno 
gospodarstvo. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog zaključka o sastavu 

Skupštine u trgovačkim društvima s osnove njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Jurica Meić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže Prijedlog 

zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima. 
 
Gospodin dr.sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

Prijedlog zaključka o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. 

Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Danira Bilić (replika), mr.sc. 
Tatjana Holjevac (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), 
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Igor Rađenović (replika), mr.sc. Tatjana Holjevac (neslaganje s replikom), Boris Šprem (u ime 
Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Danira Bilić (replika), Boris Šprem (neslaganje s replikom), 
dr.sc. Josip Kregar (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće), 
Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), Tomislav Saucha (replika), 
Vilina Šincek Pećanić, Jozo Radoš, Morana Paliković Gruden, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, 
Jasen Mesić (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), Nenad Matić, 
dr.sc. Dragan Kovačević (replika), mr.sc. Ladislav Prežigalo (objašnjenje u ime predlagatelja) i 
Margareta Mađerić. 

 
Gospodin Jurica Meić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a u ime predlagatelja 

daje završnu riječ. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba traži i 

dobiva riječ u ime gradonačelnika Grada Zagreba. 
 
a) Gradska skupština većinom glasova (36 "za" i 6 "suzdržanih") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
b) Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 3 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

5. Izvješće o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada 
Zagreba u 2008. 

 
Izvješće je podnijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka 
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Gradski su zastupnici primili i informativno dodatne materijale Zagreb - siguran Grad, 
Kretanje - struktura - stopa - teritorijalna rasprostranjenost kaznenih djela, žrtava i počinitelja te 
Osnovni pokazatelji stanja sigurnosti u Gradu Zagrebu u posljednjih deset godina (1999.-2008.) 

 
Izvješće su razmotrili kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za 

zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, 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. 
 
Gospodin Tomislav Buterin, načelnik Policijske uprave zagrebačke obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Boris Šprem (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Morana 

Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Alen Ostojić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HSS-a i HSLS-a), Dan Špicer, Jozo Radoš, Siniša Markulin i Tomislav Babić. 

 
Gradska skupština većinom glasova, sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o stanju i kretanju osnovnih 
sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba u 2008. Policijske uprave zagrebačke. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

6. Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zagreb 
 

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. 
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Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje 
 

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 donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju Savjeta za zdravlje, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prva i obveza nad Javnom vatrogasnom 

postrojbom Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 

Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju lokalnog referenduma za područje Grada Zagreba 

b) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma u 
Gradu Zagrebu 

 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Prijedlog za izmjenu 

Prijedloga rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma u Gradu 
Zagrebu. Prijedlog za izmjenu postaje sastavnim dijelom Prijedloga rješenja. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije se izjasnio o Prijedlogu odluke o raspisivanju 

lokalnog referenduma za područje Grada Zagreba. 
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Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Krešimir Ladešić, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu daje objašnjenje u 

ime predlagatelja. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, članica Kluba gradskih zastupnika HNS-a 

obrazlaže stajalište Kluba. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba obrazlaže 

prijedloge. 
 
U raspravi sudjeluju: Tomislav Saucha (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), dr.sc. 

Pavel Kobler, dr.stom. (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac), Jurica Meić (replika), Siniša Markulin (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i 
HSLS-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jasen Mesić (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. Josip Kregar (u ime Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće), mr.sc. Melita Mulić, Tomislav Babić i mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain. 

 
Gradska skupština jednoglasno (28 "protiv") ne prihvaća Prijedlog odluke o raspisivanju 

lokalnog referenduma za područje Grada Zagreba. 
 

S obzirom da Gradska skupština nije prihvatila Prijedlog odluke o raspisivanju lokalnog 
referenduma za područje Grada Zagreba nije se glasovalo o Prijedlog rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma u Gradu Zagrebu jer se navedeni prijedlog 
temelji na Prijedlogu odluke o raspisivanju lokalnog referenduma za područje Grada Zagreba. 
 
 
11. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "TOZ" 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 

kao nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Korolija Marinić (u ime Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a), Vera Petrinjak Šimek (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Velimira Sriće), Davor Jelavić (objašnjenje u ime predlagatelja), Vera Petrinjak Šimek (replika), 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. Dragan 
Korolija Marinić (replika), Željko Horvat (objašnjenje u ime predlagatelja), Vera Petrinjak Šimek 
(ispravak netočnog navoda) i Željko Horavat (objašnjenje u ime predlagatelja). 

 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gradska skupština većinom glasova (18 "za", 10 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 

 
ODLUKU 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja "TOZ", 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve 

obiteljskog nasilja "Duga – Zagreb" 
 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada 

Zagreba 
 

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

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju 

djece i mladeži "Mali dom – Zagreb" 
 

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

radno tijelo Odbor za mladež. 
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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 (31 "za") donosi 

 
ODLUKU 

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

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba za psihički 

bolesne odrasle osobe "Sveta Rita" 
 

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

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

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

 
ODLUKU 

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

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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16. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2009. 
 

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

nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
Gradski su zastupnici primili i obrazloženja Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, komunalne poslove i promet na primjedbe i prijedloge odbora. 
 
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 nije raspravljala o Prijedlogu izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009. jer se Prijedlog izmjena i dopuna 
Programa temelji na Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 
2009. koji Gradska skupština nije prihvatila. 
 
 
17. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009. 
 

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

nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
Gradski su zastupnici primili i obrazloženja Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, komunalne poslove i promet na primjedbe i prijedloge odbora. 
 
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 nije raspravljala o Prijedlogu izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009. jer se Prijedlog 
izmjena i dopuna Programa temelji na Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna 
Grada Zagreba za 2009. koji Gradska skupština nije prihvatila. 
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18. Prijedlog izmjena i dopune Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva u Gradu Zagrebu 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, 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 (31 "za") donosi 

 
IZMJENE I DOPUNU PROGRAMA 

poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopune Programa se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine 

(Štefica Kučan i Ivan Genzić - izgradnja spojene prometnice od Slavonske avenije do 
produžene Ulice grada Vukovara) 

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

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o kupnji nekretnine, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine 

(Tamburin d.o.o. - proširenje groblja Gornje Vrapče) 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 
tijela Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin dr.sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora za kontrolu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a), Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i Morana Paliković Gruden. 
 

Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 
Gradska skupština većinom glasova (1 "za", 9 "protiv" i 18 "suzdržanih") ne prihvaća 

Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine. 
 

 
21. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 

(Nadbiskupija zagrebačka, Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije i Župa sv. 
Barbare Djevice i Mučenice - proširenje groblja Gornje Vrapče) 

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

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-

a), dr.sc. Josip Kregar (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira 
Sriće) i Dinka Pavelić. 
 

Gradska skupština većinom glasova (5 "protiv" i 21 "suzdržanim") ne prihvaća Prijedlog 
zaključka o kupnji nekretnine i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. 
 
 
22. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine 

(Stjepan i Jasna Matić - sanacija klizišta Črešnjevec) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Ninoslava Zeković (objašnjenje u 

ime predlagatelja) i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (ispravak netočnog navoda). 
 
Gradska skupština većinom glasova (21 "za", 2 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o kupnji nekretnine, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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23. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopuni Zaključka o privatizaciji trgovačkog društva 

Vodoprivreda Zagreb d.d. 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, 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 (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o izmjenama i dopuni Zaključka o privatizaciji trgovačkog društva 
Vodoprivreda Zagreb d.d., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. a) Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2010. 

b) Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2010. 

 
Savjet mladih Grada Zagreba donio je Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 

2010. i utvrdio Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2010. te ih dostavio Gradskoj skupštini na odobrenje. 

 
Program i Prijedlog su razmotrili Odbor za mladež, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za financije i Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Dominik Šepak, predsjednik Savjeta mladih Grada Zagreba obrazlaže Program 

i Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić, Iva Prpić i Jasen Mesić (ispravak netočnog navoda). 
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Gospodin Dominik Šepak, predsjednik Savjeta mladih Grada Zagreba odgovara na pitanja 

iz rasprave i povlači Program i Prijedlog. 
 
 
25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 37. međunarodnim plivačkim 

mitingom "Mladost 2009." 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 37. Međunarodnim plivačkim mitingom 

"Mladost 2009.", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 25. Svečanim koncertom"Pismo 

moja, hrli tamo" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 25. Svečanim koncertom"Pismo moja, hrli tamo", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 59. obljetnicom postojanja 

ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo, najboljeg autora/izložbu u 2009. i 
najboljeg mladog umjetnika 

 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 59. obljetnicom postojanja ULUPUH-a i dodjelom 
nagrada za životno djelo, najboljeg autora/izložbu u 2009. i najboljeg mladog umjetnika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28. Davanje suglasnosti na Statut Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 
 

Predlagatelj je Ravnateljica Centra. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, kao nadležno radno tijelo. Odbor predlaže 

Gradskoj skupštini da ne dade suglasnost na Statut Centra. 
Gradski su zastupnici primili i očitovanje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 

na primjedbe i prijedloge Odbora za kulturu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao je mišljenje da odredbe Statuta nisu u skladu sa 

Zakonom o ustanovama, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti tajnosti 
podataka. Odbor smatra da Gradska skupština ne može dati suglasnost na Statut ako se odredbe 
Statuta ne usklade s navedenim zakonima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Predlagateljica je razmotrila prijedloge Odbora za kulturu i Odbora za Statut, Poslovnik i 

propise te je podnijela Amandman na Prijedlog. Amandman postaje sastavnim dijelom 
Prijedloga. 

 
Gospodin mr.sc. Marin Knezović, član Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 

 
Gradska skupština većinom glasova (22 "protiv" i 6 "suzdržanih") nije dala suglasnost na 

Statut Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. 
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29. Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa 

za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb 
 

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

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

njihove usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin Karlo Čulo, pomoćnik pročelnika Gradskog kontrolnog ureda obrazlaže 

Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: dr.sc. Josip Kregar i Morana Paliković Gruden. 
 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije 

za Grad Zagreb, 
 
u predloženom tekstu, s amandmanom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao nadležno radno tijelo te je 
pripremio prijedlog akta. 
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Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 2 "protiv") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
31. Prijedlog zaključka o imenovanju zamjenika voditelja Eko-stožera Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju zamjenika voditelja Eko-stožera Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
32. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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33. Prijedlog zaključka o razrješenju članova Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i 

slične predmete 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Josip Kregar (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 

Nezavisne liste Velimira Sriće), Morana Paliković Gruden, Danira Bilić (ispravak netočnog 
navoda) i Igor Rađenović (objašnjenje u ime predlagatelja). 

 
Gradska skupština većinom glasova (20 "za", 4 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju članova Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične predmete, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jelkovec 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Nad lipom 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Čučerje 

d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Ivana Granđe 

e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Prirodoslovne škole Vladimira Preloga 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

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

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jelkovec, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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b) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Nad lipom, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

c) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

d) Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Granđe, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

e) Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
35. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju člana Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

   
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje  
5. sjednicu u 21,15 sati. 

 
 
KLASA: 021-05/09-01/198 
URBROJ: 251-01-02-09-11 
Zagreb, 29. listopada 2009. 
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