
ZAPISNIK 
13. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

15. lipnja 2010. 



ZAPISNIK 
13. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 15. lipnja 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; Davor Bernardić, Danira Bilić; Miroslav 

Blažević; 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; 
Darinko Kosor; dr.sc. Dragan Kovačević; dr.sc. Josip Kregar; Margareta Mađerić; dr.sc. Zvonko 
Maković; Siniša Markulin; Miran Martinac, dr.med.; Nenad Matić; Jurica Meić; Jasen Mesić; 
Ivana Mlinar Horvat; Melita Mulić; Alen Ostojić; Dinka Pavelić, dipl.ing.; Stipe Pavlović; Josip 
Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan; Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav 
Saucha; dr.sc. Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; 
Dragan Vučić; Darko Vuletić i Mario Zubović. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji je svoj izostanak najavili: Vesna Majher i Morana 

Paliković Gruden. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Goran Kutlić.  
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik 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; Nela Jurić - 
zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Velimir Hlevnjak - 
pomoćnik pročelnika 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. Marinka Bakulić - Anđelić - pomoćnica 
pročelnice 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; Zoran Nevistić - 
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za 
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za 
katastar i geodetske poslove; Silvije Novak - pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture i prirode; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Boško Lozica - 
zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Mijo Bezer, Božidar Merlin, 
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Gordan Hanžek i Vesna Lubin - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Zrinko Rebrina - savjetnik 
pročelnika u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama; Duško Ljuština - Gradski ured za 
obrazovanje, kulturu i šport; 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; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mario Jelić - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan 
Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Mario Klarić - direktor Vodoprivrede 
Zagreb d.d.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Zagrebački holding d.o.o.: 
Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ante Cicvarić - voditelj Podružnice 
Autobusni kolodvor; Branko Pintarić - zamjenjuje voditelja Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - 
voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-
komunalno gospodarstvo; Zdravko Juć - voditelj podružnice Stanogradnja; Gordana Pokrajčić - 
voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Milan Trbojević - voditelj Podružnice 
Zagreb Centrum d.d.; Jadranko Robić - voditelj Podružnice Vodoprivreda i odvodnja; Mate 
Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Rijad Filipović - zamjenjuje voditelja Podružnice 
Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - v.d. voditelja Podružnice Zagrebački električni tramvaj; 
Rina Nujić - zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; Radmila Mihaljević - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Zrinjevac; Mirza Šabić - član Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; 
mr.sc. Irena Trauber Jurić - predstavnica HGK - Komore Zagreb; Tomislav Stojak - tajnik 
Gradske organizacije HNS-a; Kažimir Varda - predstavnik Hrvatske stranke umirovljenika; 
Domenika Salamunić - predsjednica Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta "Dubrava"; mr.sc. 
Dubravka Osrečki Jakelić - predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja i 
djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 13. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 35 (naknadno je evidentirano 47 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 gospodin Ivo Jelušić s danom 11. lipnja 2010. podnio ostavku na dužnost 
zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba. 
 

Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća zapisnik 12. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 18. svibnja 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 Končani prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Munja" i Prijedlog odluke o izradi 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski park - zapad. 
 

Gospođa Vilina Šincek - Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskom 
zastupniku s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom 
zaključka o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju mandata 
zamjeniku gradskog zastupnika. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće 
Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka o prestanku mandata gradskom 
zastupniku s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika. 

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

 
Predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise gospodin Boris Šprem obrazlaže 

opravdanost hitnosti za Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") prihvaća opravdanost hitnosti Prijedlog 

statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zagreba 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 2. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gospodin Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu dijela 
osnivačkih prava nad Muzejom suvremene umjetnosti s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku i 
o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") ne prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Muzejom suvremene 
umjetnosti s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku i o uređivanju međusobnih prava i obveza 
osnivača. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim dopunama. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskom zastupniku s 
prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom 
zaključka o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradskog zastupnika 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 

 
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
 

3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. 
i izvješća o ostvarenju programa u 2009.: 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 

Zagreba za 2009. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada 

Zagreba za 2009. godinu 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog 

standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili 
nestalih u Domovinskom ratu za 2009. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
godinu 
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- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
godinu s naslova Zagrebačkog športskog saveza 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 
2009. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 
Zagreba za 2009. 

- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu za razdoblje siječanj - 
prosinac 2009. 

- Izvješće o izvršenju planova i programa u socijalnoj skrbi za razdoblje siječanj - 
prosinac 2009. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

4. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u 

vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića "Remetinec" 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Srednje škole 
Jelkovec 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Izvješće o aktivnostima za realizaciju planova malih komunalnih akcija u 2010. 

Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 
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10. Komparativna analiza naplate parkiranja u europskim metropolama kompatibilnim 
sa Gradom Zagrebom i efekti primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja 
Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba 

 
11. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Centra za autizam - Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole kralja Tomislava 

Predlagatelj: Školski odbor 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta 

Učeničkog doma Novi Zagreb 
Predlagatelj: Domski odbor 

 
12. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Narodnog sveučilišta "Dubrava" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

13. Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskoga prirodoslovnog 
muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
14. Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreb 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

15. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sesvetama 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
16. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

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

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

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

Trgovačke škole Zagreb 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje 

škole Sesvete 
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f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog 
kazališta "Trešnja" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja 

suvremene umjetnosti 
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 12 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto je izmještena tramvajska stanica u Gračanima, te traži odgovor 
od Davora Jelavića, pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet na čiji je zahtjev stanica izmještena. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović najavio je odgovor u pisanom 
obliku. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradski zastupnik mr.sc. Josip Hren traži da se gradskim zastupnicima pokaže popis 

gradskih zastupnika prijavljenih za postavljanje pitanja i davanje prijedloga za današnju sjednicu 
te da mu se objasni kako je gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović svoje mjesto u redoslijedu 
za postavljanje pitanja prepustio gradskoj zastupnici Margareti Mađerić. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba gospodina Borisa Šprema. 
 
Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se položiti oko 80 metara preostalih kanalizacijskih cijevi kako bi se 
završio projekt priključenja Novog Zagreba na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. 

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 predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću tko je odgovoran da se od 1. siječnja 2010. ne primjenjuje sustav 
naplate odvoza komunalnog otpada ili po volumenu ili po broju članova kućanstva kako nalaže 
Zakon o otpadu, odnosno zašto gradski zastupnici i građani nisu obaviješteni o promjeni načina 
odvoza glomaznog otpada te zašto reciklažna dvorišta više ne primaju opasni otpad. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović usmeno je odgovorio na dio 
pitanja i najavio odgovor u pisanom obliku. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kako je moguće da se 14. lipnja 2010. pokušalo krenuti s radovima na 
gradnji i uređenju novog športskog centra u Ulici VIII. Požarinje, a da nisu riješeni imovinsko-
pravni odnosi i ishođene sve potrebne dozvole. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović najavio je odgovor u pisanom 
obliku. 

 
Gradska zastupnica Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću je li se u natječaju za voditelje podružnica vodilo računa o zaključku 
Skupštine Zagrebačkog holdinga da se mora ići u reorganizaciju Holdinga. 
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Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da se ponovi 
odgovor zašto reciklažna dvorišta više ne primaju opasni otpad. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović usmeno je odgovorio na pitanje 
i najavi o odgovor u pisanom obliku. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Darko Vuletić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s gradnjom vrtića i škole u naselju Vrbani III s obzirom da ta investicija nije u 
planu Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s otklanjanjem "uskih grla" u Ulici Krste Hegedušića, Badelova brijaga, Rebra i 
Vinogorske ulice. 

Daje prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću u vezi s dovršenjem radova i 
postavljanjem prometne signalizacije oko stambene zgrade od br. 2a do br. 7 u Ulici Vlade 
Gotovca u naselju Špansko-Oranice. Gradski zastupnik je priložio zahtjev predstavnika stambene 
zgrade. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je usmeno odgovorio i najavio rješenje 
problema. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću u vezi s poskupljenjem komunalnih priključaka. 
Daje prijedlog u vezi s Zagrebačkim velesajmom. 
Gradski zastupnik je zatražio odgovor na pitanje i prijedlog i u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je usmeno odgovorio na pitanje i prijedlog i 

najavio odgovore u pisanom obliku. 
 
Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr.pharm. postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću kako će Grad Zagreb provesti Nacionalni program za Rome i Akcijski 
plan desetljeća 2005.-2015. za Rome ako ustavno načelo nacionalne ravnopravnosti sprječava 
prikupljanje statističkih podataka o nacionalnoj pripadnosti građana. Gradska zastupnica je 
očitovanje na upit Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. 

Gradska zastupnica zatražila je odgovor i u pisanom obliku. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Jurica Meić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću kako je moguće da se u 21. stoljeću izdaje građevinska dozvola za gradnju naselja Iver u 
Sesvetskom Kraljevcu tako što se pitanje odvodnje rješava ulijevanjem otpadnih voda u otvoreni 
kanal i što se planira napraviti da se taj kanal što prije zatvori. 

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

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata gradskom zastupniku s 
prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom 
zaključka o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradskog zastupnika 
 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 
 

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

U raspravi sudjeluje Margareta Mađerić. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o prestanku mandata gradskom zastupniku i 

verifikaciji mandata zamjeniku gradskog zastupnika, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradski zastupnik Davor Bernardić polaže prisegu. 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
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2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 

Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Gospodin Boris Šprem, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže 

Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Jasen 
Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Darinko Kosor (u ime Kluba gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće - HSLS-a), Jasen Mesić (replika) i Tomislav Saucha (u 
ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a). 

 
Gospodin Boris Šprem, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 9 "suzdržanih") donosi 

 
STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama Statuta Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Statutarna odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

i izvješća o ostvarenju programa u 2009.: 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

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

za 2009. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba 

za 2009. godinu 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 

sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2009. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
godinu 
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- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
godinu s naslova Zagrebačkog športskog saveza 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba 

za 2009. 
- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu za razdoblje siječanj - prosinac 

2009. 
- Izvješće o izvršenju planova i programa u socijalnoj skrbi za razdoblje siječanj - 

prosinac 2009. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 

komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 

djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je dostavio dodatno obrazloženje i 
odgovore na upite radnih tijela. 

 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2009. i izvješća je razmotrio 

Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski 
razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za zaštitu 
okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za 
socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za 
međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za kontrolu, Odbor 
za nacionalne manjine i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. i izvješća s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog 

godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009. 
 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Gospodin Željko Brebrić, predsjednik Odbora za gospodarski razvoj obrazlaže Izvješće 

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

Bernardić (ispravak netočnog navoda), Jasen Mesić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), 
Slavko Kojić (objašnjenje u ime predlagatelja), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a), dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. Velimir Srića 
(u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće-HSLS-a), Davor Bernardić, 
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Stanko Gačić (ispravak netočnog navoda), Davor Bernardić (neslaganje s ispravkom netočnog 
navoda), Danira Bilić, dr.sc. Mirando Mrsić, Dan Špicer, dr.sc. Dragan Korolija - Marinić i 
Tomislav Babić. 

 
Gospođa Iva Prpić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (replika) i Tomislav Babić (neslaganje s 

replikom). 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 7 "protiv") donosi 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Godišnji izvještaj se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 7 "protiv"), sukladno prijedlogu Odbora za 
financije donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. prihvaća: 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 

skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 

2009. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 

2009. godinu 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 

sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2009. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
godinu 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. godinu 
s naslova Zagrebačkog športskog saveza 
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- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 

2009. 
- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu za razdoblje siječanj - prosinac 

2009. 
- Izvješće o izvršenju planova i programa u socijalnoj skrbi za razdoblje siječanj - 

prosinac 2009. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 

komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 

djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 3 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o komunalnom doprinosu, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u 
vlasništvu Grada Zagreba 

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

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

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta 

u vlasništvu Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada 

Zagreba 
 

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

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

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića "Remetinec" 
 

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 (29 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića "Remetinec", 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Srednje škole Jelkovec 
 

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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Vilina Šincek - Pećanić, Božica Šimleša (objašnjenje u ime 

predlagatelja), Stjepan Horvat, Jozo Radoš, Božica Šimleša (objašnjenje u ime ravnatelja) i Jozo 
Radoš (replika). 

 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 6 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Srednje škole Jelkovec, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Izvješće o aktivnostima za realizaciju planova malih komunalnih akcija u 2010. 
 

Izvješće je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba sukladno Zaključku Gradske 
skupštine s 12. sjednice, održane 18. svibnja 2010. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za mjesnu samoupravu gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu obrazlaže Izvješće 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Korolija - Marinić (u ime Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jozo Radoš (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HNS-a), Dan Špicer, Margareta Mađerić, Stjepan Horvat, Zoran Nevistić 
(objašnjenje u ime predlagatelja) i Margareta Mađerić (replika). 

 
Gospodin Jozo Radoš traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje objašnjenje. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za mjesnu 

samoupravu donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o aktivnostima za realizaciju 
planova malih komunalnih akcija u 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Komparativna analiza naplate parkiranja u europskim metropolama kompatibilnim sa 

Gradom Zagrebom i efekti primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
 

Komparativnu analizu je pripremio gradonačelnik Grada Zagreba sukladno Zaključku sa 
7. sjednice Gradske skupštine, 22. prosinca 2009. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo.  
 
Izvješće Odbora za komunalno gospodarstvo gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski zastupnik Boris Šprem podnio je Prijedlog zaključka. Prijedlog zaključka gradski 

su zastupnici primili. 
 
Gospodin Mijo Bezer, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Komparativnu analizu. 
 
U raspravi sudjeluju: Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Tomislav 

Saucha, Igor Rađenović i Ivan Račan. 
 
Gospodin Mijo Bezer, pomoćnik 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 (29 "za" i 4 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prima se na znanje Komparativna analiza naplate parkiranja u europskim metropolama 
kompatibilnim sa Gradom Zagrebom i efekti primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja. 
 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 3 "protiv"), sukladno prijedlogu gradskog 
zastupnika Borisa Šprema donosi 

 
ZAKLJUČAK, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
11. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Centra za autizam - Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće 
b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole kralja Tomislava 
Predlagatelj: Školski odbor 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Učeničkog 

doma Novi Zagreb 
Predlagatelj: Domski odbor 

 
Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

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

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Centra za autizam - Zagreb, 

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

za autizam - Zagreb, Zagreb, Dvorničićeva 6, što ga je utvrdilo Upravno vijeće Centra 
13. svibnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

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

Osnovne škole kralja Tomislava, 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta 92, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 
4. ožujka 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta 

Učeničkog doma Novi Zagreb, 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Učeničkog doma 
Novi Zagreb, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 3, što ga je utvrdio Domski odbor Doma  
11. svibnja 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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12. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Narodnog sveučilišta "Dubrava" 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće Narodnog sveučilišta "Dubrava". 
 
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. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Mirela Holy, Nenad Matić, dr.sc. Zvonko Maković, Jelena 

Pavičić Vukičević, dr.sc. Mirela Holy (ispravak netočnog navoda), Jasen Mesić i dr.sc. Mirando 
Mrsić. 

 
Gospođa Domenika Salamunić, predsjednica Upravnog vijeća u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 1 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Narodnog sveučilišta "Dubrava", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskoga prirodoslovnog 

muzeja 
 
Predlagatelj je Upravno vijeće Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja. 
 
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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 
Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreb 

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

ZAKLJUČAK 
o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sesvetama 

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

ZAKLJUČAK 
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sesvetama, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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16. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Miroslava Krleže 

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

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

d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke 
škole Zagreb 

e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole 
Sesvete 

f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Hotelijersko-
turističke škole u Zagrebu 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoslagno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, te o 
razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ive Andrića, Osnovne škole 
Vukomerec, Trgovačke škole Zagreb, Srednje škole Sesvete i Hotelijersko-turističke škole u 
Zagrebu. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ive Andrića, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc)  

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vukomerec", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add)  
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke škole Zagreb, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade)  
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Sesvete, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf)  
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog 

kazališta "Trešnja" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Trešnja", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja 

suvremene umjetnosti 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gospodin dr.sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

   
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje  
13. sjednicu u 16,05 sati. 
 
KLASA: 021-05/10-01/162 
URBROJ: 251-01-02-10-10 
Zagreb, 15. lipnja 2010. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.
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	o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže,

