
ZAPISNIK 
24. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

20. travnja 2011. 



ZAPISNIK 
24. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 20. travnja 2011. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,15 sati 
 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Davor Bernardić; Danira Bilić; Miroslav 
Blažević; Željko Brebrić; Vesna Brezić; Zvane Brumnić; Radimir Čačić; Stanko Gačić; mr.sc. 
Tatjana Holjevac; Stjepan Horvat; mr.sc. Josip Hren; Nura Ismailovski, mr.pharm.; Martina 
Jović; mr.sc. Marin Knezović; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; dr.sc. Dragan Korolija-Marinić; 
Darinko Kosor, dr.sc. Dragan Kovačević; dr.sc. Josip Kregar; Goran Kutlić; Margareta Mađerić; 
dr.sc. Zvonko Maković; Siniša Markulin; Nenad Matić; Jurica Meić; Ivana Mlinar Horvat; dr.sc. 
Mirando Mrsić; Melita Mulić; Alen Ostojić; Morana Paliković Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing.; 
Stipe Pavlović, Mirjana Pavoković; Josip Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan, 
Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav Saucha; dr.sc. Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina 
Šincek-Pećanić; Božica Šolić; Dan Špicer; Boris Šprem; Dragan Vučić; Darko Vuletić i Mario 
Zubović. 
 

Nenazočana gradska zastupnica: Vesna Majher. 
 

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; Ivo Čović - 
predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; 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; Vjera 
Salopek - zamjenica pročelnika 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 - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i 
branitelje; mr.sc. Višnja Fortuna - pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom; Biserka Petošić - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i 
šumarstvo; Davor Jelavić - pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za 
katastar i geodetske poslove; Pavle Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; 
Silvije Novak - pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Zoran Nevistić 
- pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda 
gradonačelnika; Biserka Bucković i Boško Lozica - zamjenici pročelnika Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Ines Bravić - zamjenica 
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pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Darovka Pejnović - 
zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Stjepan Kelčec-
Suhovec - pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Velimir 
Hlevnjak i Sandra Tucak Zorić - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu 
okoliša i održivi razvoj; Vesna Lubin - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Renata Šimon - 
pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Marijan Ključarić - načelnik Odjela za 
promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove 
i promet; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad; 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; 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; prof.dr.sc. Zdravko 
Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Mirjana Marić - potpredsjednica 
Vijeća gradske četvrti Podsusde - Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Marina Grgić Eldić – predstavnica Razvojne 
agencije Zagreb T.P.Z. - d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Bruno Lacković - 
direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Mladen Pejnović - predstavnik Gradske plinare Zagreb - 
Opskrba; Zagrebački holding d.o.o.: Vlasta Pavić - članica uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; 
Bože Šimleša - zamjenik voditelja Podružnice AGM; Ante Cicvairć - voditelj Podružnice 
Autobusni kolodvor Zagreb; Branko Pintarić - zamjenik voditelja Podružnice Čistoća; Ljerka 
Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko 
stambeno-komunalno gospodarstvo; Ivo Erić - voditelj Podružnice Upravljanje športskim 
objektima; Ante Iličić - zamjenik voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Srđan Vlaović - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; mr.sc. Davor Poljak - voditelj Podružnice Vodoopskrba i 
odvodnja; Robert Mišeta - voditelj Podružnice Zagrebparking; dr.sc. Alen Gospočić - voditelj 
Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - voditelj Podružnice Zagrebački električni 
tramvaj; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice 
Zrinjevac; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; Miroslav Iveković - pomoćnik direktora za 
poslove prometa Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; Raško Ivanov - Predstavnik bugarske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Jaromil Kubiček – tajnik Vijeća češke nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba; 
Mario Iveković - voditelj Ureda Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; Tomislav Stojak - tajnik 
Gradskog odbora HNS-a Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem otvara 24. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 50 gradskih zastupnika) od 

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

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, zbog kratkoće vremena, u ime 
Gradske skupštine preuzeo pokroviteljstvo nad V. izložbom izvornih pasmina domaćih životinja 
te Bambino kupom s financijskom potporom u iznosu od 15.000,00 kuna. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća zapisnik 23. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 29. ožujka 2011. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je kao predlagatelj sukladno članku 143. stavku 3. Poslovnika gradonačelnik Grada 
Zagreba povukao Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči – Ranžirni kolodvor jug i Prijedlog odluke o izradi 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Središće - zapad. 
 

Boris Šprem, izvjestitelj u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 
i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika 
usluga. 
 

Tomislav Saucha, član Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih gradskih zastupnika u 2011. 
 

Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 
opravdanost hitnosti postupka za davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Psihijatrijske bolnice Vrapče. 
 

Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih 
ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 2. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih gradskih zastupnika u 2011. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna razmatra s novom točkom 9. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za davanje 
suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Psihijatrijske bolnice Vrapče. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 20. prijedloga dnevnog reda. 
 

Danira Bilić poziva gradonačelnika Grada Zagreba i Klub gradskih zastupnika SDP-a, 
Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a da prihvate amandmane na Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece i mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa predškolskih 
ustanova Grada Zagreba što ih je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a kako bi se izbjeglo da 
se gradska problematika rješava na državnim razinama. Navedeno predlaže s intencijom da se 
stvori prostor i vrijeme ne za konačno rješenje nego da se sanira šteta i stvori prostor i vrijeme za 
pripremu kvalitetne odluke. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem upozorava gradsku zastupnicu 
da ne raspravlja o prijedlogu dnevnog reda. 
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za 
sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
2. Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za 

naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a 
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3. Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih 

tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima dionice ili 
udjele u vlasništvu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji za prijevoz pokojnika 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog 
djeteta 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
8. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih gradskih zastupnika u 2011. 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

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

(Grad Zagreb, Nadbiskupija Zagrebačka, Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice 
Marije i Župa sv. Barbare Djevice i mučenice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (gradnja odvojka ulice Dedići s 

komunalnom infrastrukturom) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 

uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke ulice od Ulice 
Kotarnica do produžene Ulice Antuna Šoljana na k.č.br. 2959/2 k.o. Stenjevec s 
komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju 

uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju dijela produžene Šoljanove ulice na 
k.č.br. 2806/2 k.o. Stenjevec s komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
14. Izvješće o stupnju izvršenja pripremnih radnji za primjenu nove Odluke o socijalnoj 

skrbi 
Izvješće je podnio Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
15. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2010./2011. 

Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba 
 

16. Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za razdoblje od 21. listopada 
2009. do 28. veljače 2011. 
Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

 
17. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog 

narodnog kazališta u Zagrebu 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 

 
18. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Tehničkog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Tehničkog muzeja 
b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Etnografskog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Etnografskog muzeja 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Muzeja Prigorja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja Prigorja 
d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Muzeja za umjetnost i obrt 
Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja za umjetnost i obrt 
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19. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne 

škole Izidora Kršnjavoga 
Predlagatelj: Školski odbor Osnovne škole Izidora Kršnjavoga 

 
20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Psihijatrijske 

bolnice Vrapče 
Predlagatelj: Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Vrapče 

 
21. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

22. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog vijeća Centra za 
rehabilitaciju Silver 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
23. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

"Gajnice" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
24. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Dr. Ivan Merz 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Matka Laginje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Osnovne škole Ivana Gundulića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Špansko Oranice 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 

škole Vatroslava Lisinskoga 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 

škole Zlatka Balokovića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. 

gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora VII. 

gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Gimnazije Lucijana Vranjanina 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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Pitanja i prijedlozi 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 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 15 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću što se može učiniti kako bi se smanjilo potraživanje raznih potvrda koje po 
različitim osnovama potražuju uredi Grada Zagreba, a pribavljanje kojih predstavlja nepotrebno 
opterećivanje građana. 

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

 
Gradski zastupnik dr.sc. Zvonko Maković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću hoće li i kada inicirati raspisivanje javnog natječaja, po mogućnosti 
međunarodnog, za urbanističko-arhitektonsko rješenje područja tvornice Janko Gredelj i 
preuređenje, odnosno korekciju kompleksa Glavnog kolodvora. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko je ljudi u proteklih mjesec dana zaposleno u Zagrebačkom 
holdingu d.o.o. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da se ispita zašto je 
Podružnica Zagrebačke ceste raspisala natječaj za podizvođače na radovima dijela malih 
komunalnih akcija kad je direktor Podružnice na Koordinaciji s predsjednicima vijeća gradskih 
četvrti tvrdio da će sve radove izvesti vlastitim sredstvima te da se ispita gdje će otići razlika 
sredstava od 9 milijuna kuna budući da je Podružnica Zagrebačke ceste za taj dio radova 
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napravila troškovnike i potpisala ugovore na cca 12 milijuna kuna a podizvođači su te iste radove 
izlicitirali za cca 3 milijuna kuna. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 

 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko, od trenutka izbora novih direktora podružnicama u 
Zagrebačkom holdingu, ima novozaposlenih, po kojim kriterijima, na kojim pozicijama, po 
kojem ključu i da li je za te nove ljude bio raspisan interni ili javni natječaj te koliko je ljudi 
otpušteno i na kojim su oni bili funkcijama. 

Predlaže Zvonimiru Šostaru, pročelniku Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje da 
izvijesti gradske zastupnike u kojoj je fazi izgradnja ambulante u Gračanima i Ivici Lovriću, 
pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport da izvijesti gradske zastupnike u kojoj 
je fazi izgradnja područne škole u Vidovcu. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 

 
Gradska zastupnica Martina Jović predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću 

da i gradske knjižnice i čitaonice koje se nalaze na rubnim dijelovima Grada osiguraju prostor za 
učenje učenicima i studentima. 

Postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću kada će se ispred 
knjižnica i ostalih gradskih ustanova i na javnim površinama postaviti parkinzi za bicikle. 

Podsjeća gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića da je na prethodnoj sjednici rekao 
da će gradskim zastupnicima dostavljati zapisnike sa koordinacije gradonačelnika, predsjednika 
Gradske skupštine i predsjednika vijeća gradskih četvrti, a da gradski zastupnici iste nisu dobili. 

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

 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću koje koristi ima privatni investitor kod izdavanja dozvole za izgradnju, uporabne i 
drugih dozvola za trgovinu i knjižnicu na Laništu, a knjižnicu nije napravio niti je planira graditi. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kako je moguće da se u Podružnici Zagrebačke ceste zapošljavaju ljudi 
kada je Grad u gubitku od pola milijarde kuna i to po stranačkom ključu, bez javnog natječaja te 
da li su ta radna mjesta bila u sistematizaciji prije dolaska novog direktora Zagrebačkih cesta ili 
su izmišljena kasnije. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da se bolje pripremi 
i upozna se komunalnom problematikom u Brezovici. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću hoće li i kada Grad Zagreb izgraditi križanje na Aveniji Dubrovnik koje će omogućiti 
ulaz iz pravca istoka u naselja Trnsko, Savski gaj, Trokut itd. bez korištenja rotora. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se jedan trg u centru Grada 
imenuje po prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradski zastupnik Jurica Meić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću o novoj pješačkoj komunikaciji između Trga Petra Preradovića i Gundulićeve ulice. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću do sjednice Skupštine u svibnju 
dostavi novu izmjenjenu Odluku o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova 
neizgrađenog građevinskog zemljišta kojom bi se smanjio nered u prostoru u kojem bi se jasno 
propisali kriteriji šta se i na kojem dijelu javnih površina može raditi te gdje bi se uvela 
transparentnost da svatko tko je zainteresiran za postavljanje šatora ili sličnog ima jednaku 
priliku. 

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

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem izriče opomenu gradskom 

zastupniku Jurici Meiću jer je svojim govorom vrijeđao gradonačelnika Grada Zagreba Milana 
Bandića. 
 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 

Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat predlaže Ivici Lovriću, pročelniku Gradskog ureda 
za obrazovanje, kulturu i šport da Grad osigura sredstva svim vrtićima u svom vlasništvu koji ne 
mogu iz vlastitih sredstava financirati ugradnju šifre na ulazima. 
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Postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću zbog čega je promijenio 
retoriku "Dok sam ja na čelu ovog grada neće se dirati u socijalna prava." u rečenicu "Nema u 
ovom gradu ništa besplatno.". 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li su započete konkretne mjere u provedbi projekta stanogradnje u 
Podbrežju. 

Predlaže predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da izvijesti Gradsku 
skupštinu o dinamici prodaje stanova, poslovnih prostora i garaža u naselju Sopnica – Jelkovec. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje te odgovor u pisanom obliku na pitanje i 

prijedlog. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da ga izvijesti koje akcije i koji termini početka i završetka radova 
izgradnje vodovoda i odvodnje su dogovoreni na sastanku predstavnika Vijeća Gradske četvrti 
Brezovica i predstavnika Zagrebačkog holdinga d.o.o. Traži odgovor u pisanom obliku. 

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

 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću ima li kakvih ideja što učiniti sa stadionom u Maksimiru. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje te je zatražio da gradonačelnik pošalje neki 

prijedlog kao temu za još jednu raspravu u Gradskoj skupštini. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li Grad Zagreb može asfaltirati 150 m2 odvojka Brestovečke ulice od broja 91 - 99. 
Predlaže u odnosu na Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 

članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima dionice 
ili udjele u vlasništvu da onaj tko je dobio izbore da taj određuje pravila i odgovara za sve što 
čini. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Vera Petrinjak-Šimek postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da li će se držati Zaključka što ga je Gradska skupština donijela na 9. sjednici, 
18. ožujka 2010. a povodom rasprave o Sustavu prostornog planiranja u Gradu Zagrebu. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić moli gradsku zastupnicu da pojasni pitanje. 
Gradska zastupnica dodatno pojašnjava pitanje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještavam gradske 
zastupnike da je na temelju članka 94. stavka 1. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba 
pozvao gradonačelnika Grada Zagreba, Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih 
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a da objedine 
Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za sudjelovanje roditelja 
– korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba i Prijedlog odluke o 
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova 
Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga s obzirom da predloženim odlukama predlagatelji 
uređuju isto područje. Također ih obavještava da na sastanku održanom 18. travnja 2011. 
predlagatelji nisu postigli dogovor o objedinjavanju prijedloga odluka u jedan prijedlog. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem predlaže da se Prijedlogu odluke 
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika 
usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba i Prijedlogu odluke o načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada 
Zagreba od roditelja - korisnika usluga provede objedinjena rasprava. 
 
1. Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za 

sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada 
Zagreba 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
2. Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu 

usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga 
 

Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a. 
 

Prijedlog Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a je upućen gradonačelniku 
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Gradu Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba 
gradski su zastupnici primili na klupe. 

 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a podnio je amandmane na Prijedlog odluke o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u 
cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba. 

 
Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za 

sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba 
i amandmane Kluba gradskih zastupnika HDZ-a je razmotrio Odbor za financije, kao matično 
radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. Radna tijela nisu podržala 
navedeni prijedlog odluke. 

 
Na Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za 

sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao je sljedeće mišljenje: 

Amandmani Kluba gradskih zastupnika HDZ-a na o načinu ostvarivanja prednosti pri 
upisu djece i mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa 
predškolskih ustanova Grada Zagreba podneseni su u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

Predložena odluka u dijelu koji se odnosi na mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika 
usluga u cijeni programa gradskih predškolskih ustanova nije izrađena u skladu sa zaključcima 
što ih je donijela Gradska skupština.  

Naime, u prosincu 2010. uz Proračun Grada Zagreba za 2011. i programe javnih potreba, 
Gradska skupština je donijela Zaključak u vezi sa stanjem i perspektivom predškolskog sustava u 
Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10). Točkom IV. Zaključka, između 
ostaloga, utvrđeno je da je pri izradi kriterija za sudjelovanje roditelja djece u cijeni predškolskih 
programa nužno uključiti širu javnost sudjelovanjem udruga civilnog društva s područja Grada 
Zagreba djelatnost kojih obuhvaća predškolski odgoj i naobrazbu ili provedbom javne rasprave o 
navedenoj temi. 

Radi ubrzavanja provođenja navedene točke Zaključka, Gradska je skupština na 22. 
sjednici 10. ožujka 2011. donijela Zaključak (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/11) kojim je 
zadužila gradonačelnika Grada Zagreba da najkasnije za sjednicu Gradske skupštine planiranu u 
travnju 2011. pripremi i dostavi Gradskoj skupštini na donošenje prijedlog odluke kojom se 
utvrđuju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni predškolskih programa, s 
tim da će se prijedlog odluke pripremiti u skladu s točkom IV. Zaključka koji je donesen u 
prosincu 2010. 

Iz obrazloženja predložene odluke ne proizlazi da su mjerila za sudjelovanje roditelja – 
korisnika usluga u cijeni predškolskih programa utvrđena u skladu sa zaključcima Gradske 
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skupštine, odnosno da su izrađena uz sudjelovanje udruga civilnog društva s područja Grada 
Zagreba djelatnost kojih obuhvaća predškolski odgoj i naobrazbu ili provedbom javne rasprave.  

Osim toga, predložena mjerila ne sadrže iznos sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u 
ekonomskoj cijeni redovitih programa, a što bi ova odluka, kao opći akt kojim se uređuje pitanje 
iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, morala sadržavati. To proizlazi iz članka 48. Zakona 
o predškolskom odgoju i naobrazbi kojim je u stavku 4. utvrđeno da dječji vrtić, koji je osnovala 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja – 
korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice. Prema stavku 
5. istoga članka, sredstva iz stavka 4. uplaćuju se u proračun jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koja je osnovala dječji vrtić ili na žiroračun dječjeg vrtića, ako tako 
odluči predstavničko tijelo te jedinice. Odredba stavka 5. upućuje na to da se aktom iz stavka 4. 
utvrđuje i iznos koji plaćaju roditelji.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu 
odluku. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradski su zastupnici primili Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba o očitovanju na 
amandmane na Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za 
sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba što 
ih je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport obrazlaže Prijedlog 
odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za sudjelovanje roditelja – 
korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba. 
 

Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Boris Šprem, izvjestitelj u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 

gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a 
obrazlaže Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu 
usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga. 
 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (ispravak netočnog navoda), Danira Bilić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a), dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), 
Danira Bilić (replika), dr.sc. Velimir Srića (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a), dr.sc. 
Mirando Mrsić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Danira Bilić (ispravak netočnog 
navoda i replika), dr.sc. Mirando Mrsić (neslaganje s ispravnom netočnog navoda i replikom), 
Margareta Mađerić (replika), dr.sc. Mirando Mrsić (neslaganje s replikom), Jelena Pavičić 
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Vukičević (objašnjenje u ime predlagatelja), Danira Bilić (replika), Goran Kutlić (ispravak 
netočnog navoda), Margareta Mađerić, Tomislav Saucha (replika), Margareta Mađerić 
(neslaganje s replikom), Danira Bilić, dr.sc. Mirando Mrsić (replika), Danira Bilić (neslaganje s 
replikom), dr.sc. Zvonko Maković i Danira Bilić (replika). 
 

Boris Šprem, izvjestitelj u u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a u ime 
predlagatelja daje završnu riječ o Prijedlogu odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika 
usluga. 
 

Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a izjašnjava se da Klub 
ostaje pri amandmanima koje je podnio, a koje predlagatelj nije prihvatio. 
 

Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 31 "suzdržanim") nije prihvatila 1. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 33 "suzdržana") nije prihvatila 2. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 33 "suzdržana") nije prihvatila 3. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

ad1.) Gradska skupština jednoglasno (39 "za") nije prihvatila Prijedlog odluke o načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u 
cijeni programa predškolskih ustanova Grada Zagreba. 
 

ad2.) Gradska skupština jednoglasno (38 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih 

ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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3. Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih 

tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima dionice ili 
udjele u vlasništvu 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su amandmane na Prijedlog. 
 
Prijedlog i amandmane je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno 

tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s osnove 

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

 
Gradski su zastupnici primili Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba o očitovanju na 

amandmane na Prijedlog što su ih je podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a. 
 

Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo obrazlaže Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), 
Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a) i Stjepan Horvat. 

 
Davor Bernardić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a izjašnjava se da Klub 

gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a ostaju pri amandmanima što su ih podnijeli, a koje 
predlagatelj nije prihvatio. 

 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 4 "suzdržana") prihvaća I. amandman što 

su ga podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a. 
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Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 4 "suzdržana") prihvaća II. amandman što 
su ga podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a. 
 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih 
odbora trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima dionice ili udjele u vlasništvu, 

 
u predloženom tekstu s prihvaćenim amandmanima. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
 

Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac obavještava 
gradske zastupnike da će se točka 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i 
načinu naplate parkiranja naknadno raspraviti dok navedeni prijedlog ne razmotri Odbor za 
komunalno gospodarstvo, sjednica kojeg se održava tijekom sjednice Gradske skupštine. 
 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji za prijevoz pokojnika 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedloge je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno. 
 

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 (28 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji za prijevoz pokojnika, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog 

djeteta 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo, koji je podnio 
amandman na Prijedlog i kao nadležna radna tijela Odbor za financije i Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova. Nadležna radna tijela nisu podržala 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. 
 
Gradski su zastupnici primili Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba o očitovanju na 

amandman na Prijedlog što ga je podnio Odbor za socijalnu skrb. 
 

Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže Prijedlog. 
 
Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Odbora za socijalnu skrb obrazlaže Izvješće Odbora. 

 
U raspravi sudjeluju: Melita Mulić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Zvonimir 

Šosatr (objašnjenje u ime predlagatelja) i Iva Prpić. 
 
Stanka za zajedničku sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 

gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 
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Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HSU-a obrazlaže 
stajalište Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 

 
Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje daje objašnjenje u ime 

predlagatelja i prihvaća amandman što ga je podnio Odbor za socijalnu skrb. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, 

 
u predloženom tekstu s amandmanom što ga je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada 

Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, 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. 
 

Mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama obrazlaže 
Prijedlog. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba, 

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

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, 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. 
 

Mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama obrazlaže 
Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš i Stanko Gačić. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih gradskih zastupnika u 2011. 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 

Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 
gradonačelnika gradski su zastupnici primili na klupe. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih gradskih zastupnika u 2011., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (Grad 

Zagreb, Nadbiskupija Zagrebačka, Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije i 
Župa sv. Barbare Djevice i mučenice) 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
Odbor za financije i Odbor za komunalno gospodarstvo nisu podržali Prijedlog. 
 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradski su zastupnici primili dopis Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče u vezi 
proširenja mjesnog groblja u Gornjem Vrapču. 

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

imovinu Grada obrazlaže Prijedlog. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o kupnji nekretnine i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja (gradnja odvojka ulice Dedići s 

komunalnom infrastrukturom) 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 
tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu.  
 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Ines Bravić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada obrazlaže Prijedlog. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju darovanja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke ulice od Ulice Kotarnica do 
produžene Ulice Antuna Šoljana na k.č.br. 2959/2 k.o. Stenjevec s komunalnom 
infrastrukturom 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
Odbor za komunalno gospodarstvo predložio je Prijedlog zaključka. Osim Odbora za prostorno 
uređenje, radna tijela nisu podržala Prijedlog. 
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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. 
 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 23 "suzdržana") nije prihvatila Prijedlog 
zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog 
zemljišta za izgradnju odvojka Stenjevečke ulice od Ulice Kotarnica do produžene Ulice Antuna 
Šoljana na k.č.br. 2959/2 k.o. Stenjevec s komunalnom infrastrukturom. 

 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 1 "protiv" i 4 "suzdržana"), sukladno 

prijedlogu Odbora za komunalno gospodarstvo donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Grad Zagreb može sklapati ugovore o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za 
izgradnju onih prometnica koje su predviđene dokumentima prostornog uređenja Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izgradnju dijela produžene Šoljanove ulice na k.č.br. 2806/2 
k.o. Stenjevec s komunalnom infrastrukturom 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

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

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 



 - 24 - 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta 

za izgradnju dijela produžene Šoljanove ulice na k.č.br. 2806/2 k.o. Stenjevec  
s komunalnom infrastrukturom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Izvješće o stupnju izvršenja pripremnih radnji za primjenu nove Odluke o socijalnoj 

skrbi 
 

Izvješće je podnio Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 

 
Izvješće Odbora za socijalnu skrb gradski su zastupnici primili. 

 
Mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 

invaliditetom obrazlaže Izvješće. 
 

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

U raspravi sudjeluju: Vesna Brezić, mr.sc. Marin Knezović, Božica Šolić, Iva Prpić 
(replika), Božica Šolić (neslaganje s replikom), Vesna Brezić (replika) i Božica Šolić (neslaganje 
s replikom). 
 

Mr.sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 

prijedlogu Odbora za socijalnu skrb donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o stupnju izvršenja pripremnih radnji za primjenu nove Odluke o 
socijalnoj skrbi. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2010./2011. 
 

Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za mladež. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2010./2011., 
što ga je utvrdilo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za razdoblje od 21. listopada 

2009. do 28. veljače 2011. 
 

Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za razdoblje od 21. 

listopada 2009. do 28. veljače 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog narodnog 

kazališta u Zagrebu 
 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. 
 

Odluku je razmotrio Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku s osnove njezine 
usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskoga narodnog 
kazališta u Zagrebu, Zagreb, Trg maršala Tita 15, što ju je donijelo Kazališno vijeće 24. veljače 
2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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18. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Tehničkog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Tehničkog muzeja 
b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Etnografskog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Etnografskog muzeja 
c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Muzeja Prigorja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja Prigorja 
d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Muzeja za umjetnost i obrt 
Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja za umjetnost i obrt 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za kulturu, 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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 

prethodne suglasnosti na prijedloge odluka. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 
ada) 

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

Tehničkog muzeja 
 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Tehničkog muzeja, Zagreb, Savska cesta 18, što ga je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja 31. ožujka 
2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) 

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

Etnografskog muzeja 
 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Etnografskog muzeja, Zagreb, Trg Mažuranića 14, što ga je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja 30. 
ožujka 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta 
Muzeja Prigorja 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Muzeja 

Prigorja, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 5, što ga je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja 30. 
ožujka 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta  
Muzeja za umjetnost i obrt 

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

Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb, Trg maršala Tita 10, što ga je utvrdilo Upravno vijeće 
Muzeja 8. travnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole 

Izidora Kršnjavoga 
 

Predlagatelj je Školski odbor Osnovne škole Izidora Kršnjavoga. 
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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 je skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta 
Osnovne škole Izidora Kršnjavoga 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole 

Izidora Kršnjavoga, Zagreb,Ul. I. Kršnjavoga 2, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 24. siječnja 
2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Psihijatrijske bolnice 

Vrapče 
 
Predlagatelj je Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Vrapče. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Psihijatrijske bolnice Vrapče 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Psihijatrijske bolnice 

Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32, što ju je donijelo Upravno vijeće Ustanove 31. ožujka 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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21. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog vijeća Centra za 

rehabilitaciju Silver 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog vijeća 

Centra za rehabilitaciju Silver, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

"Gajnice" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Gajnice", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Dr. Ivan Merz 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Matka Laginje 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Gundulića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Špansko Oranice 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 

škole Vatroslava Lisinskoga 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 

škole Zlatka Balokovića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. 

gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora VII. 

gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije 

Lucijana Vranjanina 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 
zaključaka o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dr. Ivan Merz, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Matka Laginje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Špansko Oranice, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Zlatka Balokovića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. gimnazije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora VII. gimnazije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Lucijana Vranjanina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 
Odbor nije podržao Prijedlog. 
 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gradski su zastupnici primili na klupe Prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a. 
 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "protiv" i 4 "suzdržana") nije prihvatila Prijedlog 
odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") sukladno prijedlogu Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da postupi po Zaključku što ga je donijela 
Gradska skupština Grada Zagreba na 13. sjednici 15. lipnja 2010. godine (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 10/2010) i pripremi novu odluku o organizaciji i načinu parkiranja kojom će se cjelovito 
urediti parkiranje u Gradu Zagrebu uključujući i uporabu javnih prometnih površina u Gradu 
Zagrebu za rezervirana parkirališna mjesta. 

2. Gradonačelnik će pri pripremi prijedloga odluke iz točke 1. ovog zaključka organizirati 
stručnu raspravu o problematici parkiranja u Gradu Zagrebu u kojoj će uz stručnu javnost 
sudjelovati članovi nadležnih radnih tijela Gradske skupštine i predstavnici Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Podružnice Zagrebparking. 

3. Gradonačelnik će dostaviti Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedlog odluke iz točke 
1. ovog zaključka najkasnije za sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba planiranu u lipnju 
2011. godine. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

   
 

Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac zaključuje  
24. sjednicu u 16,55 sati. 
 
KLASA: 021-05/11-01/137 
URBROJ: 251-01-01-11-9 
Zagreb, 20. travnja 2011. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.
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