
ZAPISNIK 
8. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

11. veljače 2010. 



ZAPISNIK 
8. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 11. veljače 2010. 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; 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; Darinko Kosor; dr.sc. Dragan Kovačević; dr.sc. 
Josip Kregar; Goran Kutlić; Margareta Mađerić; dr.sc. Zvonko Maković; Siniša Markulin; Miran 
Martinac, dr.med.; Nenad Matić; Jurica Meić; Jasen Mesić; Zoran Milanović; Ivana Mlinar 
Horvat; Melita Mulić; Alen Ostojić; Morana Paliković Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing.; Stipe 
Pavlović; Josip Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan; Igor Rađenović; Tomislav 
Saucha; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; Dragan Vučić; Darko 
Vuletić i Mario Zubović. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji je svoj izostanak najavili: Vesna Majher; i dr.sc. 

Mirando Mrsić. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Radimir Čačić; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Jozo 

Radoš i dr.sc. Velimir Srića.  
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

gradonačelnika Grada Zagreba; Jelena Pavičić Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba; Jadranka Blažević - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik 
tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.; Stipan Matoš i Lidija Tomić - članovi Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum 
- pročelnik Stručne službe gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog 
ureda; Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo - 
pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Ivica Lovrić - pročelnik 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Zvonimir Šostar, dr.med. - pročelnik 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; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i 
geodetske poslove; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; 
Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Vjera 
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Salopek - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije; Asja Ettinger - pomoćnica 
pročelnika Gradskog ureda za opću upravu; Lidija Hrastić-Novak - pomoćnice pročelnika 
Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; Božica Šimleša i Biserka Bucković - pomoćnice 
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; Slavko Buljat i Zrinko 
Rebrina - savjetnici pročelnika u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama; Luka Šimurina - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; 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; Drago Topolovec - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Želko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; 
Anita Brajković - zamjenjuje direktora Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o; Zagrebački 
holding d.o.o.: Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ante Cicvarić - 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 - zamjenik voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana 
Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Milan Trbojević - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; Jadranko Robić - voditelj Podružnice Vodoprivreda i odvodnja; 
Mate Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Srećko Vučković - voditelj Podružnice 
Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebački električni 
tramvaj; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice 
Zrinjevac; Ivan Ćosić - član Uprave Zagreb Plakat d.o.o.; Mirza Šabić - član Vijeća bošnjačke 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - predsjednik Gospodarsko socijalnog 
vijeća Grada Zagreba; Tomislav Stojak - tajnik Gradske organizacije HNS-a; Darko Rubčić - 
ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu; Marica Jelić i Dubravka Klarić - predstavnice Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 8. sjednicu. 
 

Utvrđuje da je sjednici nazočno 37 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je gradska zastupnica gospođa Vesna Majher obavijestila 8. veljače 2010. da nije 
više članica Socijaldemokratske partije Hrvatske te da će dužnost gradske zastupnice obavljati 
kao nezavisna gradska zastupnica. 
 

Obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika zbog 
kratkoće vremena, u ime Gradske skupštine preuzeo: 

- počasno pokroviteljstvo nad održavanjem izložbe Ratka Odalovića u organizaciji 
Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, u sklopu manifestacije pod nazivom Dani crnogorske 
kulture u Republici Hrvatskoj, koja je održana od 11. do 24. siječnja 2010.; 

- pokroviteljstvo nad izložbom fotografija "Dvorac Brezovica - freske", koja je održana 
od 1. do 10. veljače 2010. s financijskom potporom u iznosu od 10.097,00 kuna te 

- pokroviteljstvo nad koncertom "Odabrani trenutak", večer sjećanja na prof. Mladena 
Raukara u organizaciji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog glazbenog zavoda, 
koji je održan 31. siječnja 2010. s financijskom potporom u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 7. sjednice Gradske skupštine Grada 
Zagreba održane 22. prosinca 2009. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je primio Odluku Ministarstva uprave o ukidanju Zaključka Gradonačelnika Grada 
Zagreba kojim se obustavlja od primjene Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba o sastavu 
Skupštine u trgovačkim društvima. Odluku su gradski zastupnici primili. 
 

S obzirom da je Klub gradskih zastupnika HDZ-a, kao predlagatelj Prijedloga odluke o 
izmjenama Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih 
četvrti i vijeća mjesnih odbora suglasan s prijedlogom radnih tijela da se odgodi rasprava o 
Prijedlogu odluke za sljedeću sjednicu Gradske skupštine kako bi se o Prijedlogu odluke 
pribavilo mišljenje Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine i predsjednika 
vijeća gradskih četvrti obavještava gradske zastupnike da se o navedenom prijedlogu odgađa 
rasprava. 
 



 - 4 - 

Sukladno članku 143. stavku 3. Poslovnika obavještava gradske zastupnike da je 
gradonačelnik grada Zagreba, kao predlagatelj povukao: 

- Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Ježdovec; 
- Prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenju športskih građevina u vlasništvu 

Grada Zagreba; 
- Prijedlog zaključka o poništenju Zaključka o raspisivanju natječaja; 
- Prijedlog zaključka o poništenju Zaključka o prodaji zemljišta 

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta Samoborska - Ulica hrvatskih 
branitelja - Selectum Konzalting d.o.o.; 

- Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine 
Gajnički vidikovac (Daniel Šimrak). 

 
Gospođa Vilina Šincek - Pećanić obrazlaže opravdanost hitnosti za Izvješće Mandatnog 

povjerenstva o prestanku mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju mandata 
zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka. 
 

Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće 
Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 1. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gospodin Jurica Meić, član Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost hitnosti 
za Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za obrazovanje i šport, Prijedlog 
zaključka o razrješenju i izboru članova Odora za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za gospodarski razvoj, Prijedlog zaključka 
o razrješenju i izboru člana Odora za komunalno gospodarstvo, Prijedlog zaključka o razrješenju 
i izboru člana Odora za kontrolu, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i 
člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i 
članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Centar", Prijedlog zaključka o 
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava – 
Zagreb, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Ksaver, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, Prijedlog zaključka o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb, 
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i 
nemoćne osobe Peščenica, Zagreb, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb, Prijedlog zaključka o 
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip 
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Zagreb, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb i Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i 
članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Trnje. 
 

Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za obrazovanje i šport, Prijedlog zaključka o 
razrješenju i izboru članova Odora za međugradsku i međunarodnu suradnju, Prijedlog zaključka 
o razrješenju i izboru člana Odora za gospodarski razvoj, Prijedlog zaključka o razrješenju i 
izboru člana Odora za komunalno gospodarstvo, Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana 
Odora za kontrolu, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Centar", Prijedlog zaključka o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava – Zagreb, 
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i 
nemoćne osobe Ksaver, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 
vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, Prijedlog zaključka o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb, 
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i 
nemoćne osobe Peščenica, Zagreb, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb, Prijedlog zaključka o 
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip 
Zagreb, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb i Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i 
članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Trnje. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćene dopune postanu nove točke 23. i 24. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradski zastupnik dr.sc. Josip Kregar predlaže da Gradska skupština uvrsti u prijedlog 
dnevnog reda razmatranje događaja vezanih uz mirni prosvjed građana u Varšavskoj ulici. 
 

U raspravi sudjeluju: Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jasen Mesić 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Danira Bilić, Jurica Meić (replika) i Miroslav Blažević. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se u 
skladu s iznesenim prijedlogom dr.sc. Josipa Kregara osnuje komisija za utvrđivanje prijedloga 
zaključka povodom mirnih prosvjeda građana Grada Zagreba u Varšavskoj ulici. 
 

Stanka za sjednicu Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća prijedlog gradskog zastupnika dr.sc. 

Josipa Kregara da se u prijedlog dnevnog reda uvrsti razmatranje događaja vezanih uz mirni 
prosvjed građana u Varšavskoj ulici. 
 

Sukladno prijedlozima klubova gradskih zastupnika Gradska skupština jednoglasno  
(34 "za") osniva Komisiju za utvrđivanje Prijedloga zaključka povodom mirnih prosvjeda 
građana Grada Zagreba u Varšavskoj ulici. U Komisiju su imenovani Tomislav Saucha (ispred 
Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jasen Mesić (ispred Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 
Darko Vuletić (ispred Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), Morana Paliković Gruden 
(ispred Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. Josip Kregar (ispred Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće), Dinka Pavelić (ispred Kluba nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac) i Vilina Šincek Pečanić (ispred Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a). 
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća dnevni red. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskoj zastupnici s 
prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom 
zaključka 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 

 
2. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 

3. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
4. Prijedlog odluke o popunjavanju mreže javne zdravstvene službe za pojedine 

djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog odluke o promjeni naziva Zavoda za hitnu medicinu Zagreb 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore 
za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
8. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta 

Izgradnja crkve i pastoralnog centra Makedonske pravoslavne crkve 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja poslova održavanja objekata i 

uređaja javne rasvjete na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
10. Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o osnivanju Centra za 

rehabilitaciju Silver 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
11. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 

Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 

12. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 
baštine 2010. 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u 
ciklusu "Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine 
Grada Zagreba" 

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. međunarodnim 
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale za klaviriste 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 

13. Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ustanove Regionalna energetska 
agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
14. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice 

"Sveti Duh" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
16. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića "En ten tini" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

17. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Druge ekonomske škole 

b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Treće ekonomske škole 
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c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Tehničke škole Ruđera Boškovića 

d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića 

e) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića 

f) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Industrijske strojarske škole 

g) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole 

h) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija 

i) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Željezničke tehničke škole u Zagrebu 

j) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Geodetske tehničke škole 

k) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Ugostiteljsko - turističkog učilišta 

l) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Srednje škole Sesvete 

m) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Srednje škole – Centara za odgoj i obrazovanje 

n) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole za medicinske sestre Mlinarska 

o) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole za medicinske sestre Vinogradska 

p) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole za primalje 

r) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Zdravstvenog učilišta 

s) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole za medicinske sestre Vrapče 

Predlagatelj: Školski odbori 
 

18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Prečko" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
19. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

20. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Centra za kulturu i informacije 
"Maksimir" 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu  
i informacije "Maksimir" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
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21. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskoga 
kaznenog suda u Zagrebu 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
22. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Josipa Jurja Strossmayera 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole "Bukovac" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

23. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za obrazovanje i šport 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova Odora za međugradsku i 

međunarodnu suradnju 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za gospodarski razvoj 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za komunalno 

gospodarstvo 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za kontrolu 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

24. a) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe "Centar" 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Dubrava – Zagreb 

c) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Ksaver 

d) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Maksimir 

e) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 

f) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 

g) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 

h) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 

i) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 

j) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
za starije i nemoćne osobe Trnje 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

25. Prijedlog zaključka povodom mirnih prosvjeda građana Grada Zagreba u 
Varšavskoj ulici 
Predlagatelj: Komisija za utvrđivanje Prijedloga zaključka povodom mirnih prosvjeda 

građana Grada Zagreba u Varšavskoj ulici 
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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 20 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik Goran Kutlić poziva gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića da 
oštro osudi te da se ogradi od izjave pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davora Jelavića u kojoj je prosvjednike u 
Varšavskoj ulici usporedio s četnicima, a gospodina Davora Jelavića poziva da podnese ostavku. 

Usmeni odgovor Davora Jelavića, pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 

 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davoru Jelaviću 
u vezi s nepridržavanjem jedinstvenog cjenika dimnjačarskih usluga od strane pojedinih 
dimnjačara. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Zvonimiru Šostaru, dr.med. 
osnivanje poliklinike za dijabetes u Zagrebu. 

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet Davor Jelavić je odgovorio na pitanje i najavio odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Zvonimira Šostara, 
dr.med. na prijedlog. 

 
Gradska zastupnica Iva Prpić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću je li Grad inicirao razgovor s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi u vezi s 
potrebom otvaranja podružnice Centra za socijalnu skrb Zagreb u naselju Sopnica-Jelkovec. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
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Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr.pharm. postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću što su nadležna tijela Grada Zagreba, kao vlasnika Podružnice 
Autobusni kolodvor Zagreb, poduzela za utvrđivanje odgovornosti za nedavni rasistički ispad 
prema Romima na autobusnom kolodvoru. 

Gradska zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
 
Gradski zastupnik Srđan Subotić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću o izgradnji doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Maksimir. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Srđan Subotić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje 

gradskom zastupniku. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s mogućnošću što skorijeg rješenja problema vodovodne i kanalizacijske mreže za 
165 kućanstava u 18 ulica na području Mjesnog odbora Branovec - Jalševec u Gradskoj četvrti 
Gornja Dubrava. 

Gradski zastupnik dao je pitanje i u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s izgradnjom Osnovne škole u Hrvatskom Leskovcu. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 

 
Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s ne dostavljanjem odgovora na njegova pitanja o odlukama koje je gradonačelnik 
donio kada Gradska skupština nije zasjedala  postavljeno na 3. sjednici Gradske skupštine 15. 
srpnja 2009., te ponovljeno na 5. sjednici, 29. listopada 2009. te o troškovima putovanja 
gradonačelnika u ljeto 2009. postavljeno na 5. sjednici, 29. listopada 2009.  

Postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću i predsjedniku Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. gospodinu Ivi Čoviću kada će Zagrebački holding d.o.o., Skupštini 
tog društva predložiti plan investicija za 2010. jer je ostavljeni rok od mjesec dana istekao. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor u pisanom obliku na sva pitanja. 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića i predsjednika Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. gospodina Ive Čovića. 
 

Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću i pročelniku Službe za mjesnu samoupravu gospodinu Zoranu Nevistiću u vezi s 
cijenom 17 uličnih svjetiljki na Trgu Marka Marulića. 

Predlaže Odboru za izbor i imenovanja da smanji plaću predsjedniku i potpredsjednicima 
Gradske skupštine za 10 %. 

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

Gradski zastupnik dr.sc. Dragan Korolija - Marinić postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću u vezi s financijskom situacijom u zdravstvenim ustanovama kojih je 
osnivač Grad Zagreb. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 

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

Milanu Bandiću da li su građani grada Zagreba neposredno ili posredno financirali djelovanje 
gospodina Mekkia Torabia u našem gradu. 

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

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću kolika je cijena pročistača otpadnih voda u Gradu Zagrebu na godišnjoj razini. 
Predlaže da se gradski zastupnici upoznaju sa strateškim planom razvoja Grada Zagreba 

(tzv. Zagreb-plan), ako je gotov, a ako nije, da se zastupnici na sljedećoj sjednici izvijeste do koje 
je faze došla izrada tog plana. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor na pitanje i prijedlog u 
pisanom obliku. 
 

Gradska zastupnica Vera Petrinjak - Šimek postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću kada će Gradskoj skupštini predložiti ukidanje Zaključka Gradskog poglavarstva 
Grada Zagreba od 30. siječnja 2008. (javni interes u području Konačnog prijedloga Detaljnog 
plana ueđenja Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva). 

Gradska zastupnica zatražila je odgovor i u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
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Gradski zastupnik dr.sc. Zvonko Maković poziva gradonačelnika Grada Zagreba Milana 
Bandića da smjeni pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davora Jelavića zbog izjave u kojoj je prosvjednike u 
Varšavskoj ulici usporedio s četnicima. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davora Jelavića. 
 

Gradski zastupnik Darko Vuletić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću kada će početi gradnja osnovne škole i dječjeg vrtića u naselju Vrbani III. 

Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davora Jelavića. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 
 

Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću o mogućosti dogovora s Policijskom upravnom zagrebačkom o osnivanju još jedne 
policijske postaje u Sesvetama za područje naselja Sopnica-Jelkovec iz razloga što je došlo do 
porasta kriminaliteta i porasta broja stanovnika na tom području. 

Predlaže da se poveća broj predstava u kino dvorani u Sesvetama te da se za navedeno 
osiguraju potrebna sredstva. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s gradnjom dječjeg vrtića na Kajzerici. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 
Predlaže posjet predstavnika Zagrebačkog holdinga d.o.o. i predstavnice Podružnice 

Zagrebački velesajam, Zagrebačkog holdinga d.o.o. Poljoprivrednom sajmu u Gudovcu. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i prijedlog i najavio 

odgovor na pitanje i u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradska zastupnica Morana Paliković Gruden postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću je li moguće saznati koliko ljudi prima plaću u gradskoj upravi a 
zapravo ne radi u njoj, te može li se o tome napraviti istraga. 

Gradska zastupnica zatražila je odgovor i u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio odgovor i u 

pisanom obliku. 
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Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi ne dostavljanja odgovora na pitanje postavljeno u pisanom obliku koje se odnosi 
na zemljište Vršak u Brezovici, k.č. 170 k.o. Desprim, a dostavljeno je gradonačelniku 30. 
listopada 2009. (KLASA: 021-05/09-04/34, URBROJ: 251-01-02-09-25), te požurnica odgovora 
u prosincu 2009. 

Postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću kada će se u Gornjem i 
Donjem Dragonožcu, Gornjim i Donjim Trpucima,  Lipnici i Havidićima izgraditi vodovodna 
mreža. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanja i najavio odgovore i u 
pisanom obliku. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik dr.sc. Josip Kregar moli da mu se zbog hitnosti teme odgovori na pitanja 

koja je postavio u pisanom obliku 1. veljače 2010. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio odgovor i u 

pisanom obliku. 
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1. Izvješće Mandatnog povjerenstva 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. 
 

U raspravi sudjeluju Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a). 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prestanku mandata gradskoj zastupnici i 

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

Gradski zastupnik Dragan Vučić polaže prisegu. 
 
 
2. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine 

 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gospodin Boris Šprem, predsjednik Odbora Gradske skupštine za javna priznanja 

obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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3. Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

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

odluke.  
Amandman i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandman ste primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandman s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
Međutim, Odbor smatra da ne bi trebalo podnositi amandmane kojima se predlaže 

sudjelovanje gradskih zastupnika u radu povjerenstava koja provode postupke propisane 
odlukama Gradske skupštine, jer time gradski zastupnici ulaze u sferu izvršnih poslova za 
obavljanje kojih su nadležni i odgovorni gradonačelnik i gradska upravna tijela. 

Radi navedenoga, Odbor je podnio amandman na Prijedlog odluke. Amandman Odbora i 
očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandman gradski su zastupnici primili. 

 
Izvješća Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a). 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu, s amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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4. Prijedlog odluke o popunjavanju mreže javne zdravstvene službe za pojedine djelatnosti 

na primarnoj razini zdravstvene zaštite 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. 
 
Gospođa Lidija Hrastić-Novak, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i 

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

SDP-a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. Dragan Korolija-Marinić 
(replika) i Siniša Markulin (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a). 

 
Gospođa Lidija Hrastić-Novak, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i 

branitelje u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gospođa Danira Bilić ispravlja netočni navod. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 6 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
popunjavanju mreže javne zdravstvene službe za pojedine djelatnosti na primarnoj razini 

zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 

5. Prijedlog odluke o promjeni naziva Zavoda za hitnu medicinu Zagreb 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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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 (33 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o promjeni naziva Zavoda za hitnu medicinu Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada 

Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba  
 
Prijedlog je razmotrio Odbor Gradske skupštine za javna priznanja, kao matično radno 

tijelo. 
 
Na prijedlog odluke amandmane su podnijeli gradonačelnik, kao predlagatelj i Odbor 

Gradske skupštine za javna priznanja. Amandmane Odbora Gradske skupštine za javna priznanja 
gradonačelnik je prihvatio. 

 
Amandmane Odbora i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandmane Odbora 

Gradske skupštine za javna priznanja te amandman gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
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. 

 
U raspravi sudjeluje Siniša Markulin (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a). 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu, s amandmanom predlagatelja i amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za 

programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za mladež, 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 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte 

udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta 

Izgradnja crkve i pastoralnog centra Makedonske pravoslavne crkve 
 

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

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

ZAKLJUČAK 
o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja poslova održavanja objekata i uređaja 

javne rasvjete na području Grada Zagreba 
 

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. 
 
U raspravi sudjeluje Alen Ostojić. 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o povjeravanju obavljanja poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na 

području Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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10. Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o osnivanju Centra za rehabilitaciju 

Silver 
 

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 Statut s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovoru o osnivanju Centra za rehabilitaciju Silver, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
U raspravi sudjeluje Siniša Markulin. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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12. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 
baštine 2010. 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u ciklusu 

"Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada 
Zagreba" 

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. međunarodnim 
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale za klaviriste 

 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske baštine 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u ciklusu 

"Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada Zagreba", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. međunarodnim natjecanjem 

Mladi virtuozi, etide i skale za klaviriste, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Ustanove Regionalna energetska 

agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
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Predlagatelj je Upravno vijeće. 
 
Izmjene i dopune Statuta je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno 

tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izmjene i dopune Statuta s osnove 

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

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta ustanove 
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 

 
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta ustanove Regionalna energetska agencija 

Sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb, Dužice 1, što ih je donijelo Upravno vijeće Ustanove  
4. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice "Sveti 

Duh" 
 
Predlagatelj je Upravno vijeće. 
 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično 

radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice "Sveti Duh" 
 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice "Sveti Duh", 
Zagreb, Sveti Duh 64, što ju je donijelo Upravno vijeće Ustanove 11. siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Zagreba 
 
Predlagatelj je Upravno vijeće. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku o izmjenama Statuta s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Zagreba, Zagreb, Savska cesta 1, što ju je donijelo Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Zagreba 21. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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16. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "En ten tini" 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "En ten tini" 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "En ten tini", Sesvete, 
Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 8, što ga je donijelo Upravno vijeće Vrtića  
10. studenoga 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Druge ekonomske škole 
b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Treće ekonomske škole 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Tehničke škole Ruđera Boškovića 
d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića 
e) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića 
f) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Industrijske strojarske škole 
g) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole 
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h) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija 

i) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Željezničke tehničke škole u Zagrebu 

j) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Geodetske tehničke škole 

k) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Ugostiteljsko - turističkog učilišta 

l) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Srednje škole Sesvete 

m) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Srednje škole – Centara za odgoj i obrazovanje 

n) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za medicinske sestre Mlinarska 

o) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za medicinske sestre Vinogradska 

p) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za primalje 

r) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Zdravstvenog učilišta 

s) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za medicinske sestre Vrapče 

 
Predlagatelji su školski odbori. 

 
 
Prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta je razmotrio Odbor za obrazovanje i 

šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge odluka o izmjenama i 

dopunama statuta s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

zajedno glasuje o davanju suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 

prethodne suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Druge ekonomske škole 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Druge 
ekonomske škole, Zagreb, Dobojska 12, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
11. siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Treće ekonomske škole 

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

ekonomske škole, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 5, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 20. 
siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Tehničke škole Ruđera Boškovića 

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

Tehničke škole Ruđera Boškovića, Zagreb, Getaldićeva 4, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 
21. siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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add) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića, Zagreb, Avenija Marina Držića 14, što ga je utvrdio 
Školski odbor Škole 30. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića 

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

Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića, Zagreb, Konavoska 2, što ga je utvrdio Školski 
odbor Škole 23. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Industrijske strojarske škole 

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

Industrijske strojarske škole, Zagreb, Avenija Marina Držića 14, što ga je utvrdio Školski odbor 
Škole 15. siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adg) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 13, što ga je 
utvrdio Školski odbor Škole 3. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adh) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija 

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

za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Zagreb, Sveti Duh 129, što ga je utvrdio Školski 
odbor Škole 3. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adi) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Željezničke tehničke škole u Zagrebu 

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

Željezničke tehničke škole u Zagrebu, Zagreb, Palmotićeva 84, što ga je utvrdio Školski odbor 
Škole 17. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adj) 

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 Škole 15. siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adk) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Ugostiteljsko - turističkog učilišta 

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

Ugostiteljsko - turističkog učilišta, Zagreb, Kombolova 2a, što ga je utvrdio Školski odbor 
Učilišta 17. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adl) 
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 Škole  
17. prosinca 20090. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adm) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Srednje škole - Centra za odgoj i obrazovanje 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Srednje škole - Centra za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Zagorska 14, što ga je utvrdio Školski 
odbor Škole 27. siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adn) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za medicinske sestre Mlinarska 

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

za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb, Mlinarska 34, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 19. 
siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ado) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za medicinske sestre Vinogradska 

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

za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Vinogradska cesta 29, što ga je utvrdio Školski odbor 
Škole 9. studenoga 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adp) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Škole za primalje 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole 
za primalje, Zagreb, Vinogradska cesta 29, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
16. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adr) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Zdravstvenog učilišta 

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

Zdravstvenog učilišta, Zagreb, Medvedgradska 55, što ga je utvrdio Školski odbor Učilišta  
30. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ads) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za medicinske sestre Vrapče 

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

za medicinske sestre Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 27. 
siječnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Prečko" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće. 
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Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja koji je pripremio prijedlog akta. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Prečko", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Savjeta za zdravlje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Centra za kulturu i informacije 

"Maksimir" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu  i 

informacije "Maksimir" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće. 
 

Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
Mišljenje gradonačelnika ste primili. 
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Prijedloge je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao nadležno radno tijelo te je 

pripremio prijedloge akata. 
 

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

RJEŠENJE 
o razrješenju ravnatelja Centra za kulturu i informacije "Maksimir", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  

Centra za kulturu i informacije "Maksimir", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskoga kaznenog 

suda u Zagrebu 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju sudaca porotnika za mladež  
Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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22. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Josipa Jurja Strossmayera 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole "Bukovac" 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

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

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole "Bukovac", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za obrazovanje i šport 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova Odora za međugradsku i 
međunarodnu suradnju 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za gospodarski razvoj 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za komunalno gospodarstvo 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odora za kontrolu 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

zajedno glasuje o prijedlozima zaključaka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i 
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šport, članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, člana Odbora za gospodarski 
razvoj, člana Odbora za komunalno gospodarstvo, člana Odbora za kontrolu i o razrješenju i 
imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 
zaključaka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i šport, članova Odbora za 
međugradsku i međunarodnu suradnju, člana Odbora za gospodarski razvoj, člana Odbora za 
komunalno gospodarstvo, člana Odbora za kontrolu i o razrješenju i imenovanju predsjednika i 
člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ada) 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana  

Odbora za obrazovanje i šport, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru članova  

Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana  

Odbora za gospodarski razvoj, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ade) 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana  

Odbora za komunalno gospodarstvo, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana  

Odbora za kontrolu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. a) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe "Centar" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Dubrava – Zagreb 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Ksaver 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Maksimir 
e) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
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f) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 

g) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 

h) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 

i) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 

j) Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Trnje 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

zajedno glasuje o prijedlozima zaključaka o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća 
10 domova za starije i nemoćne osobe. 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima zaključaka o 
imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća 10 domova za starije i nemoćne osobe. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ada) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe "Centar", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb, 

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

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adg) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adh) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adi) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adj) 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Trnje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25. Prijedlog zaključka povodom mirnih prosvjeda građana Grada Zagreba u Varšavskoj 

ulici 
 

Predlagatelj je Komisija za utvrđivanje Prijedlog zaključka povodom mirnih prosvjeda 
građana Grada Zagreba u Varšavskoj ulici. 

 
Prijedlog zaključka gradski su zastupnici primili. 

 
U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. 

Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Boris Šprem (replika), dr.sc. 
Zvonko Maković (replika), dr.sc. Dragan Kovačević (neslaganje s replikom), Morana Paliković 
Gruden, Jasen Mesić (replika), Margareta Mađerić (replika), Morana Paliković Gruden 
(neslaganje s replikom), dr.sc. Josip Kregar, dr.sc. Zvonko Maković, Danira Bilić, Vera Petrinjak 
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- Šimek (replika), Morana Paliković Gruden (replika), mr.sc. Tatjana Holjevac, Margareta 
Mađerić, Boris Šprem (replika), Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), Morana Paliković 
Gruden (replika), Margareta Mađerić (neslaganje s replikom) i Dinka Pavelić, dipl.ing. 
 
 

Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje 8. 
sjednicu u 15,40 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/7 
URBROJ: 251-01-02-10-9 
Zagreb, 11. veljače 2010. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.

 


