
ZAPISNIK 
11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

20. travnja 2010. 



ZAPISNIK 
11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 20. travnja 2010. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,00 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Danira Bilić; Željko Brebrić; Vesna Brezić; Radimir Čačić; 

Stanko Gačić; mr.sc. Tatjana Holjevac; dr.sc. Mirela Holy; Stjepan Horvat; dr.sc. Mirando Mrsić; 
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; 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; 
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; Dragan Vučić i Darko Vuletić. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji je svoj izostanak najavili: Tomislav Babić i Vesna 

Majher. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević; Dinka Pavelić, dipl.ing. i Mario 

Zubović.  
 
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; Vidoje Bulum - pročelnik Stručne službe 
gradonačelnika; Miro Laco - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik 
Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 
planiranje i razvoj Grada; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Slavko 
Kojić - pročelnik Gradskog ureda za financije; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog 
ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za 
energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; 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; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove; Pavle Kalinić - pročelnik u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama; Silvije Novak - 
pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Zoran Nevistić - pročelnik 
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Službe za mjesnu samoupravu; Ivica Fanjek - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba; Željko Horvat - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda 
gradonačelnika; Boško Lozica - zamjenik 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; Luka Šimurina - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Mijo 
Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Željko Sladović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; prof. dr.sc. 
Zdravko Žvorc predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Drago Topolovec - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Miroslav Brkić 
- član Uprave APIS - IT 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; Ante Iličić - zamjenik voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana 
Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Milan Trbojević - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Srećko 
Vučković - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Ivan Miličević - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor 
Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Raško Ivanov  - Predstavnik bugarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Damir Belošević - predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba; 
Tomislav Kiš - predstavnik Novog sindikata; Tomislav Stojak - tajnik Gradske organizacije 
HNS-a; Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba; Valentina Jarnjak - 
glasnogovornica HSS - a; Željko Dodig - član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini" i 
djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 11. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 36 (naknadno je evidentirano 46 gradskih zastupnika) od 

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

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem gradske zastupnike 
da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u ime Gradske skupštine preuzeo počasno 
pokroviteljstvo nad 24. Europskom konferencijom o filozofiji medicine i zdravstvene zaštite koja 
će se održati od 18. do 21. kolovoza 2010. u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar i počasno 
pokroviteljstvo nad održavanjem "75. dvoboja Zagreb - Celje", najstarijeg susreta gradova u 
športu na svijetu, koji će se održati u Zagrebu 11. travnja 2010. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća zapisnik 9. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 18. ožujka 2010. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća zapisnik 10. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 30. ožujka 2010. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba, kao predlagatelj, sukladno članku 143. stavku 3. 
Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba povukao Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog 
plana uređenja Lučko - Starča. 
 

Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. 
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 10. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gospodin Željko Dodig, član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini" obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "En ten tini" 
 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 22. prijedloga dnevnog reda. 
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga urbanističkog 
plana grada Zagreba  
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
2. Izvješće o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga urbanističkog 

plana Sesveta  
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Zagreba u 2009. 
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2009. 
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Zagreba u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga koje 

djeluju na području održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih 
promjena i prilagodbe tim promjenama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
8. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga koje 

djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Prijedlog odluke o promjeni naziva Učeničkog doma graditeljskih struka 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, Savica za zonu 
Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
12. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvetski 

Kraljevec - jug 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Buzinski 

Krči - Ranžirni kolodvor jug 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
14. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
15. Prijedlog zaključka (o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka 

Grada Zagreba - SEAP) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
16. Prijedlog zaključka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 

Grad Zagreb, društvo Rotor jug d.o.o. i društvo Zaglođe d.o.o. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
17. - 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. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
18. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnica grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
19. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Remete 
Predlagatelj: Školski odbor 

 
20. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2010. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

21. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Narodnog sveučilišta "Sesvete" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
22. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "En ten tini" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
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23. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Tina Ujevića 

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

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

24. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Kolibri" 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Vedri dani" 

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 18 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik dr.sc. Dragan Korolija-Marinić postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću u vezi s nastavkom izgradnje kanalizacije na području Velikog potoka. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću, odnosno, pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici 
Lovrićuu vezi s osiguranjem prostora za rad Triatlonskom klubu "Petar Zrinski". 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću, odnosno pročelniku Gradskog 
ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 
gospodinu Davoru Jelaviću izgradnju podzemne garaže na području Gradske četvrti Trešnjevka - 
sjever. 

Gradska zastupnica zatražila je odgovor na pitanje i prijedlog i u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradska zastupnica dr.sc Mirela Holy postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću o mogućnosti da se iznađu sredstva za "Zeleni telefon". 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Jurica Meić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću što Grad čini da Rokaj Fest ostane u Gradu Zagrebu. 
Predlaže da u rebalansu Proračuna Grada Zagreba za 2010. bude stavka velike kulturne 

manifestacije. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s gradnjom ambulante za primarnu zdravstvenu zaštitu u naselju Sveta Klara. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s gradnjom nogostupa u naselju Goranec i osiguranjem šljunka za održavanje 
neasfaltiranih cesta. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Darko Vuletić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću kako teku pregovori oko formiranja Nadzornog odbora Trgovačkog društva Zagrebački 
holding d.o.o. 

Osvrće se na nedostavljeni odgovor na pitanje o početku gradnja osnovne škole i dječjeg 
vrtića u naselju Vrbani III. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li predviđa da će sadašnji odnos između Gradske skupštine, Zagrebačkog holdinga 
d.o.o. i gradonačelnika opstati iduće tri godine i da li je takav odnos štetan za Grad Zagreb i 
njegove građane. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradska zastupnica Vesna Brezić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću u vezi s obećanjem uređenja dječjeg igrališta u ulici Črnomerec, bivša Gudura. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi s nepridržavanjem mjera štednje u Gradu Zagrebu i nepoštivanjem 
zabrane zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu d.o.o. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se očituje zašto Gradsko 
poglavarstvo 2007. nije prihvatilo prijedlog Zagrebačkog športskog saveza da se useli u poslovne 
prostore stadiona u Maksimiru. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdniga d.o.o. Ivi Čoviću u vezi s kršenjem zaključka Skupštine Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 
1. travnja 2010. o biranju članova Uprave javnim natječajem. 

Gradski zastupnik zatražio je odgovor u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi sa strukturom cijene pročistača otpadnih voda i s osnovnom za izračun naknade 
za pročišćavanje voda građanima Novog Zagreba. 

Daje prijedlog u vezi sa zabranom izmjena i dopuna prostornih planova na područjima na 
kojima se nalaze evidentirana aktivna klizišta 

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

 
Gradski zastupnik Stanko Gačić u vezi s gradnjom platoa ispred spomenika poginulim 

braniteljima s područja Gradske četvrti Maksimir u Parku hrvatskih branitelja. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Morana Paliković Gruden postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću zašto je odobrio četrdeset (40) tisuća kuna za potporu održavanja izbora 
Miss universe u 2010. godini. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradska zastupnica Vera Petrinjak-Šimek postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću u vezi s preporukom, danom u Zaključku kojeg je Gradska skupština Grada 
Zagreba donijela na tematskoj sjednici 18. ožujka 2010., gradonačelniku Grada Zagreba da 
otpočne nove pregovore s investitorom projekta Cvjetni trg. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik mr.sc. Josip Hren daje pročelniku Gradskog ureda za zaštitu spomenika 

kulture i prirode Silviju Novaku prijedlog u vezi s problemima oko obećanog preustroja Javne 
ustanove "Maksimir". 

Pita predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivu Čovića u vezi s imenovanjem 
voditelja podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., te Zaključku Skupštine Holdinga o izboru 
voditelja putem javnog natječaja. 

Pročelnik Gradskog ureda za zaštitu spomenika kulture i prirode Silvije Novak najavio je 
odgovor na prijedlog u pisanom obliku. 

 
Gradska zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje u vezi s referencama 

koje se traže u natječajima za održavanje pješačkih i kolnih površina u užem centru Grada. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću objavu cijena metalnih i plastičnih 

stupića kako bi ih građani bolje čuvali. 
Gradska zastupnica zatražila je odgovor u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovara te je najavio odgovor na pitanje i 

prijedlog u pisanom obliku. 
 
Gradski zastupnik Jozo Radoš postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, 

kulturu i šport Ivici Lovriću u vezi eventualnog ukidanja Osnovne škole Ivana Gundulića. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivice Lovrića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivice Lovrića. 
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1. Izvješće o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga urbanističkog 

plana grada Zagreba 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Klub gradskih zastupnika SDP-a i Klub gradskih zastupnika HNS-a podnijeli su u roku 
amandmane. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo, koji je 

podnio amandman. Izvješće je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu 
kao nadležna radna tijela. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Amandmane i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandmane gradski su 
zastupnici primili. 
 

Gospodin Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Izvješće. 
 

Gospođa Vera Petrinjak-Šimek, članica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 
Odbora. 
 

Gospodin Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet daje objašnjenje u ime predlagatelja. 
 

U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. 
Mirela Holy (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), 
dr.sc. Mirela Holy (ispravak netočnog navoda), Jasen Mesić (replika), Goran Kutlić, Ivica Fanjek 
(objašnjenje u ime predlagatelja), Goran Kutlić (replika), dr.sc. Zvonko Maković, mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain (replika), mr.sc. Josip Hren, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika) i 
Danira Bilić. 

 
Gospodin Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu 
riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 5 "protiv"i 2 "suzdržana") donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba s amandmanima koje je prihvatio gradonačelnik Grada 
Zagreba 19. travnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Izvješće o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga urbanističkog 

plana Sesveta 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Izvješće je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo, koji je 
podnio amandmane i kao nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu 
samoupravu. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Amandmane i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandmane gradski su 
zastupnici primili. 
 

Gospodin Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Izvješće. 
 

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Stjepan 
Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), mr.sc. Josip Hren (replika), Jurica Meić, 
Nenad Matić (ispravak netočnog navoda) i Jurica Meić (neslaganje s ispravkom netočnog 
navoda). 

 
Gospodin Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

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

Gospodin Jozo Radoš ispravlja netočni navod. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 5 "protiv"i 1 "suzdržanim") donosi  
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o obrađenim inicijativama za Izmjenu i dopunu Generalnoga 
urbanističkog plana Sesveta s amandmanima koje je prihvatio gradonačelnik Grada Zagreba  
19. travnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2009. 
 

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

podnio Prijedlog zaključka i kao nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a te Kluba 

gradskih zastupnika HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Igor Rađenović (replika), Jasen 
Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. Josip Kregar, Jozo Radoš (ispravak 
netočnog navoda), Dan Špicer, Siniša Markulin, Jurica Meić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, 
Igor Rađenović (replika), Margareta Mađerić, Jurica Meić (replika) i Margareta Mađerić 
(neslaganje s replikom). 

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

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gospodin dr.sc. Josip Kregar i gospodin Igor Rađenović ispravljaju netočan navod. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 

gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Ne prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 
gospodarstvo donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Obvezuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u roku od 30 dana izvijesti Gradsku 

skupštinu Grada Zagreba o razlozima odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti u izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2009. te utvrdi odgovorne osobe za navedena odstupanja. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2009. 
 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo, koji je 

podnio Prijedlog zaključka i kao nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluje Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a te Kluba 

gradskih zastupnika HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac). 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 
gospodarstvo donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Ne prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2009. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 
gospodarstvo donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Obvezuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u roku od 30 dana izvijesti Gradsku 

skupštinu Grada Zagreba o razlozima odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti u izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009. te utvrdi 
odgovorne osobe za navedena odstupanja. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2010. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio izmjene i dopunu na 

Prijedlog. Izmjene i dopuna postaju sastavnim dijelom Prijedloga. Izmjene i dopunu gradski su 
zastupnici primili. 

 
Prijedlog i njegove izmjene i dopunu je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao 

matično radno tijelo, koji je podnio Prijedlog zaključka i kao nadležno radno tijelo Odbor za 
mjesnu samoupravu. 

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

dopunu s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jurica Meić 

(u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a te Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Siniša Markulin, mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain, Morana Paliković Gruden, Igor Rađenović (replika), Morana Paliković Gruden 
(neslaganje s replikom), Jurica Meićk (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s 
replikom), dr.sc. Dragan Korolija-Marinić, Jasen Mesić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain 
(replika), Igor Rađenović (replika), Morana Paliković Gruden (replika), Jasen Mesić (neslaganje 
s replikom), Stjepan Horvat, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika) i Igor Rađenović. 

 
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 (31 "za" i 4 "protiv") donosi 
 

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2010., 
 
u predloženom tekstu s izmjenama i dopunom predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 
gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Obvezuje se gradonačelnik Grada Zagreba da svakih 30 dana dostavi podatke Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba o eventualnim preraspodjelama utvrđenih sredstava unutar stavki 
rashoda u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba 

u 2010. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo, koji 
je podnio Prijedlog zaključka i kao nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a) i Jurica Meić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a te Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac). 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za komunalno 
gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Obvezuje se gradonačelnik Grada Zagreba da svakih 30 dana dostavi podatke Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba o eventualnim preraspodjelama utvrđenih sredstava unutar stavki 
rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga koje 

djeluju na području održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih 
promjena i prilagodbe tim promjenama 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno tijelo, koji je podnio 
amandman na Prijedlog. 

 
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. 
 
Amandman i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandman gradski su 

zastupnici primili. 
 
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i 

održivi razvoj obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ODLUKU 

o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga koje djeluju na području 
održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena 

i prilagodbe tim promjenama, 
 
u predloženom tekstu s amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga koje 

djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za zaštitu, 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 (27 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga koje djeluju na području 

zaštite okoliša i održivog razvoja, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o promjeni naziva Učeničkog doma graditeljskih struka 
 

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

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

ODLUKU 
o promjeni naziva Učeničkog doma graditeljskih struka, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća Odbora za Statut, Poslovnik i propise su zastupnici primili. 
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Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Boris Šprem. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, Savica za zonu 

Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 
Odbor za prostorno uređenje i Odbor za mjesnu samoupravu podnijeli su istovjetne 

amandmane na Prijedlog. 
 
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. 
 
Amandmane i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandmane gradski su 

zastupnici primili. 
 
Gospodin Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Vera Petrinjak-Šimek. 
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Gospodin Željko Horvat, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet daje objašnjenje u ime predlagatelja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Staro Trnje, 

Savica za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka, planirana Strojarska, 
 
u predloženom tekstu s amandmanima koje je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenje Gospodarske zone Sesvetski 

Kraljevec - jug 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvetski Kraljevec - jug, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči 

– Ranžirni kolodvor jug 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 
Odbor za prostorno uređenje i Odbor za mjesnu samoupravu podnijeli su istovjetni 

amandman na Prijedlog. 
 
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. 
 
Amandmane i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na amandmane gradski su 

zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Jurica Meić 

(ispravak netočnog navoda). 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug, 
 
u predloženom tekstu s amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje Gradišćanska 

- Cankarova - Ulica baruna Filipovića 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gradišćanska - Cankarova 

- Ulica baruna Filipovića, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog zaključka (o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada 

Zagreba - SEAP) 
 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog i Akcijski plan je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno 

tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno 
gospodarstvo i Odbor za mjesnu samoupravu. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i 

održivi razvoj obrazlaže Prijedlog i Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluje Alen Ostojić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

(o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba - SEAP) 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Prijedlog zaključka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 

Grad Zagreb, društvo Rotor jug d.o.o. i društvo Zaglođe d.o.o. 
 

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

tijela Odbor za 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: Tomislav Saucha, Nenad Matić i Boris Šprem. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. - 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. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedloge je razmotrio 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 prijedloge s osnove njegove 

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

prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 
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Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada obrazlaže prijedloge. 

 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a), Tomislav Saucha, Morana Paliković Gruden, Nenad Matić, Srđan Subotić (replika) i 
Nenad Matić (neslaganje s replikom). 

 
Stanka za zajedničku sjednicu Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub gradskih zastupnika 

HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o poništenju Zaključka o raspisivanju natječaja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o poništenju Zaključka o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnica grada 

Zagreba 
 

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

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

ZAKLJUČAK 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnica grada Zagreba, 
Zagreb, Starčevićev trg 6, što ju je donijelo Upravno vijeće Ustanove 12. ožujka 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Remete 
 

Predlagatelj je Školski odbor Osnovne škole Remete. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

ZAKLJUČAK 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Remete, Zagreb, Remete 99a, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
11. ožujka 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2010. 
 

Predlagatelj programa je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio dopune. Dopune 
postaje sastavnim dijelom Prijedloga. Dopune su gradski zastupnici primili 

 



 - 26 - 

Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, kao matično 
radno tijelo, koji je podnio izmjene i dopunu. 

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

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Izmjene i dopunu i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na izmjene i dopunu Odbora 

za međugradsku i međunarodnu suradnju gradski su zastupnici primili. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

PROGRAM 
međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2010., 

 
u predloženom tekstu s dopunama predlagatelja i izmjenama i dopunom koje je predlagatelj 
prihvatio. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
21. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Narodnog sveučilišta "Sesvete" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Narodnog sveučilišta "Sesvete". 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, 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. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Narodnog sveučilišta "Sesvete", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "En ten tini" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "En ten tini". 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao nadležno radno tijelo koji je 

pripremio prijedlog akta. 
 
Izvješća Odbora za izbor i imenovanja gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "En ten tini", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
23. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Tina Ujevića 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Stenjevec 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Tina Ujevića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Stenjevec, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

"Kolibri" 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Vedri dani" 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

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

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Kolibri", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Vedri dani", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

   
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje 11. 
sjednicu u 17,10 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/108 
URBROJ: 251-01-02-10-9 
Zagreb, 20. travnja 2010. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.

 


