
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
27. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

14. lipnja 2011. 



ZAPISNIK 
 

27. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 14. lipnja 2011, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 9,10 sati 
 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Željko 
Brebrić, Vesna Brezić, Zvane Brumnić, 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, Nikola Ljuban, Margareta Mađerić, 
Vesna Majher, 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, Srđan Subotić, 
Vilina Šincek-Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan Vučić i Darko Vuletić. 

 
Nenazočan gradski zastupnik koji su svoj izostanak najavio: Boris Šprem.  
 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević; dr.sc. Velimir Srića i Mario 

Zubović. 
 
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; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za financije; Ivica Lovrić - 
pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; mr. sc. Višnja Fortuna - pročelnica 
Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Emil Tuk - pročelnik Gradskog 
ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Davor Jelavić - pročelnik Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; 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; 
Davorka Pejnović – zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo; 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 i Boro Kisjelica - zamjenici 
pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; 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 i Mijo Bezer - pomoćnici pročelnika 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
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promet; Lidija Hrastić Novak - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i 
branitelje; Renata Šimon - pomoćnica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Tatjana 
Dalić - posebna viša savjetnica u Uredu gradonačelnika; Biljana Kršić – viši unutarnji revizor 
Gradskog kontrolnog ureda; 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; Mirko Varat - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Gornja Dubrava; prof.dr.sc. Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Donja Dubrava; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; 
Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; mr. sc. Alenka Košiša Čičin-
Šain - članica uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Marijan Ožanić – direktor Razvojne 
agencije Zagreb T.P.Z. - d.o.o.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; 
Ante Cicvairć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; Branimir Valašek - voditelj 
Podružnice Čistoća; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno 
gospodarstvo; Ivo Erić - voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; Dario 
Kobešćak - voditelj 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; Vesna Matijašević – 
Hrvatski Zavod za zapošljavanje – pročelnica područne službe Zagreb i djelatnici Stručne 
službe Gradske skupštine. 

 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac otvara 27. 

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. 

 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnice i gradske zastupnike da je predsjednik Gradske skupštine 
Boris Šprem, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, zbog kratkoće vremena, u ime 
Gradske skupštine preuzeo pokroviteljstvo nad zajedničkom radionicom Autonomne ženske 
kuće Zagreb - skloništa i savjetovališta za zlostavljane žene i djecu i KoHOM-a s nazivom 
"Jačanje uloge obiteljskog liječnika u problematici obiteljskog nasilja" s financijskom 
potporom u iznosu od 20.000,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća zapisnik 26. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 14. lipnja 2011. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća dnevni red. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2010. čiji 
sastavni dio čine Izvještaj o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim 
jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 31.12.2010. i Izvještaj o korištenju 
proračunske zalihe Grada Zagreba za 2010., te  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih 
u Domovinskom ratu za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. 
godinu 
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza 2010. 
godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za 
Grad Zagreb u 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2010.  
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje 
života osoba s invaliditetom za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2010. 
Izvještaj je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
3. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
Predlagatelj: Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja 
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4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za spomenike, 
spomen ploče i slične predmete 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja Branimirove ulice s komunalnom 
infrastrukturom, na potezu od Zavrtnice do Heinzelove ulice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe (rekonstrukcija dijela Ulice hrvatskih 
branitelja u Zagrebu i gradnja nastavka dijela Ulice hrvatskih branitelja, od postojećeg 
rotora do produžene ulice A. Šoljana, s pripadajućim komunalnim instalacijama) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o nagodbi (rekonstrukcija dijela Ulice 
hrvatskih branitelja u Zagrebu i gradnja nastavka dijela Ulice hrvatskih branitelja, od 
postojećeg rotora do produžene ulice A. Šoljana, s pripadajućim komunalnim 
instalacijama i za gradnju ulice Kotarnica od Ulice hrvatskih branitelja do produžene 
ulice Medpotoki) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o nagodbi 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju poslovnog prostora za 
predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 
smještaj starijih osoba na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
14.a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 29. Zagrebačkom regatom 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 5. Danima zagrebačkih 
branitelja Vukovara 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
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15. Prijedlog zaključka o imenovanju i ukidanju imena javnoprometnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
16. Izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i informacija o 
aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava od 21. listopada 2009. do 5. 
travnja 2011. 
Izvješće je podnijela Gradska koordinacija za ljudska prava 
 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Donji grad 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Donji grad 
 
18. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
19. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Augusta Šenoe 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole - 
Centar za odgoj i obrazovanje 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
20. - Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Jarun" 
- Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Jarun" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Jarun" 
 
21. - Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, 
šumarstvo i vodoprivredu 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva Grada Zagreba za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac obavještava 

gradske zastupnice i gradske zastupnike da sukladno članku 147. Poslovnika pitanja na 
sjednici Gradske skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku. 

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

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

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 18 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

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

Zagreba Milanu Bandiću koliko je zahtjeva za izvlaštenjem Grad Zagreb uputio Vladi 
Republike Hrvatske. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li je istina da Podružnica Zagrebački električni 
tramvaj od sustava kupovanja karata putem mobilnog telefona ima puno veći manjak neko 
dobitak. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću planira li pitanje stadiona Maksimir staviti na dnevni red sjednice Gradske 
skupštine. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se utvrde razmjeri štete 
povrtlara Grada Zagreba vezano za uzroke zarazom bakterijom Escherichia coli i da li Grad 
Zagreb planira pomoći nadoknaditi štetu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić odgovorio je na pitanje i najavio raspravu 
na prvoj jesenskoj sjednici Gradske skupštine. 

Također je odgovorio na prijedlog i najavio da će nadležni gradski ured, nakon 
provedene ankete na terenu, informirati Gradsku skupštinu na sjednici u srpnju. 

 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o kreditnom rejtingu Zagrebačkog holdinga i kakav utjecaj isti ima 
na kreditnu sposobnost Grada Zagreba. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet Davoru Jelaviću da izvijesti iz kojih razloga su 
poništeni natječaji za nadogradnju Osnovne škole u Remetama. Gradski zastupnik zatražio je 
odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića na 
pitanje. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
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Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko je točno zaposleno ljudi u Direkciji Holdinga 
od trenutka kad je preuzeo dužnost predsjednika Uprave, koliko ima pomoćnika i s kojom 
plaćom, na koji način određuje koeficijente, koliko je ljudi u Direkciji  zaposleno na 
rukovodećim mjestima a koliko na ostalim i dr. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li Grad Zagreb ima kategorizaciju škola u kojima je ugrađen azbest. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da prometno redarstvo, nakon 

uvida u bazu podataka Hrvatskog ureda za osiguranje, izvještava policiju o vozilima koja nisu 
osigurana te da se stavi u funkciju sustav video nadzora parkiranih vozila. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
U vezi prijedloga najavio je da će nadležni gradski ured s Policijskom upravom zagrebačkom 
vidjeti što se može napraviti. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da objasni o čemu se radi u njegovoj izjavi "selo gori a baba se češlja". 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se jedan od središnjih 

zagrebačkih trgova imenuje Trgom dr. Franje Tuđmana. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
 
Gradska zastupnica Vilina Šincek-Pećanić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da povodom "Apela za spas Zagrebačkog velesajma" 
koji je uputio Sindikat trgovine Hrvatske, informira Gradsku skupštinu o svim mjerama koje 
je Zagrebački holding d.o.o. poduzeo ili poduzima u pogledu zaustavljanja daljnjeg 
upropaštavanja Zagrebačkog velesajma i strateških odluka vezanih uz mogućnost poslovanja 
na realnim ekonomskim osnovama. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će početi sanacija terasa u Brajkovićevom prilazu u Sigetu.  
Predlaže pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici Lovriću da se 

izmijene odredbe Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu 
Grada Zagreba na način da se V. kategorija športskih građevina ne daje u zakup. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje i odgovor u pisanom obliku na pitanje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću je li moguće dobiti izvješće o procjeni vrijednosti nekretnina koje se nalaze 
na trasi planiranog produženja Branimirove ulice u Sesvetama. Gradski zastupnik zatražio je 
izvješće u pisanom obliku. 

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

Milanu Bandiću zašto građani Grada Zagreba uz preuzete dugove moraju dodatno plaćati 
dugove Košarkaškog kluba Cibona prema privatnim osobama, do kada će to trajati i tko je 
odgovoran za to što se događa. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se u Gradu prestanu igrati 
sa strpljenjem građana Gradske četvrti Brezovica, osobito sa roditeljima djece koji su djecu u 
vrtić upisali, a djeca im u vrtić ne idu. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje članici Uprave Zagrebačkog 

holdinga d.o.o. mr. sc. Alenki Košiša Čičin-Šain što se poduzelo po pitanju kriminalnih radnji 
u Podružnici Zagrebački velesajam a na koje su upozorili sindikati. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se do rujna ove godine 
osigura prijevoz šestero djece iz Havidića do Osnovne škole u Brezovici. 

Usmeni odgovor članice Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. mr. sc. Alenke Košiša 
Čičin-Šain na pitanje. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor članice Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. mr. sc. Alenke Košiša 

Čičin-Šain. 
 
Gradski zastupnik mr. sc. Josip Hren postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kolike su naknade za članove upravljačkih tijela 
Holdinga i podružnica Holdinga i tko su članovi tih tijela i kolika im je naknada u bruto i neto 
iznosu. Gradski zastupnik zatražio je odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže pročelniku Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Silviju 
Novaku da se ponovno stavi na dnevni red Gradske skupštine proširenje ingerencija Javne 
ustanove Park Maksimir. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac predlaže da 

se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2010. čiji sastavni 
dio čine Izvještaj o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 31.12.2010. i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Zagreba 
za 2010., izvješća o izvršenju programa javnih potreba i Izvještaj o preraspodjeli sredstava u 
Proračunu Grada Zagreba za 2010. zajedno obrazlože i da se o njima provede objedinjena 
rasprava. 

 
1.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2010. čiji 
sastavni dio čine Izvještaj o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim 
jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 31.12.2010. i Izvještaj o korištenju 
proračunske zalihe Grada Zagreba za 2010., te  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih 
u Domovinskom ratu za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. 
godinu 
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza 2010. 
godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za 
Grad Zagreb u 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 
2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2010.  
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje 
života osoba s invaliditetom za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
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2.  Izvještaj o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2010. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba te je dostavio Zaključak o 
preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2010. od 21. prosinca 2010. 
 

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2010. 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 2010. i izvješća s osnove njihove usklađenosti s 
propisima. 

 
Izvješće o preraspodjeli sredstava u Proračunu je razmotrio Odbor za financije, kao 

matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće o preraspodjeli 

sredstava u Proračunu s osnove njegove usklađenosti s propisima. Odbor traži da se ubuduće 
dostavi obrazloženje izvršenih preraspodjela. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici na klupe primili očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na 

primjedbe i pitanja iznesena na radnim tijelima tijekom rasprave o Prijedlogu godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2010. te o izvješćima o izvršenju programa 
javnih potreba po djelatnostima. 

 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlože Prijedlog godišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2010. te podnosi uvodno izlaganje o 
Izvještaju o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2010. 

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

invaliditetom obrazlaže Izvješće o izvršenju Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 
2010. i Izvješće o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje 
života osoba s invaliditetom za 2010. 

 
U raspravi sudjeluju: Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Davor 

Bernardić (zajednička rasprava u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a), 
Danira Bilić (replika), Božica Šolić (replika), dr. sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba 
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gradskih zastupnika HNS-a), Mirjana Pavoković, Igor Rađenović, Jozo Radoš, Danira Bilić, 
Božica Šolić, Stjepan Horvat i Morana Paliković Gruden. 

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

riječ. 
 
ad1.) Gradska skupština većinom glasova (31 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

Proračuna Grada Zagreba za 2010. 
 
u predloženom tekstu. 
Godišnji izvještaj se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Zagreba za 2010. prihvaća: 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2010. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2010. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2010. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. godinu 
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 

javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza 2010. godinu 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 

2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za 

Grad Zagreb u 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje 

života osoba s invaliditetom za 2010. 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 

komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 
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- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad2.) Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 4 "protiv"), sukladno prijedlogu 
Odbora za financije donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 

2010. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
3.  Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
 

Predlagatelj je Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja. 
 
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 sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba i smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženu odluku 
uz uvjet da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine uskladi članak 26. stavak 2. Prijedloga 
odluke s člankom 64. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09) i 
da ispravi nomotehničku pogrešku u članku 32. Prijedloga odluke u kojem se upućuje na 
članak 4. stavak 4. Prijedloga odluke iako taj članak ima samo dva stavka. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja je podnijela 

amandmane na Prijedlog. Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili na klupe. 
 
Davor Poljak, dipl. ing. voditelj Podružnice Vodoopskrba i odvodnja obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
 
Davor Poljak, dipl. ing. voditelj Podružnice Vodoopskrba i odvodnja u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o priključenju na komunalne vodne građevine, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
4.  Prijedlog odluke o 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 za komunalno gospodarstvo 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. 
 
Stanka za sjednicu Kluba nezavisnih zastupnika. 
 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 

Margareta Mađerić (replika), Davor Bernardić (neslaganje s replikom), mr. sc. Josip Hren (u 
ime Kluba nezavisnih zastupnika), Morana Paliković Gruden (replika), mr. sc. Josip Hren 
(neslaganje s replikom), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Morana 
Paliković Gruden, Danira Bilić (replika), Morana Paliković Gruden (replika), Božica Šolić 
(replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika) i 
Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom). 

 
Davor Jelavić, pročelnik 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 (26 "za", 7 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 

prijedlogu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Odgađa se odlučivanje o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu 

naplate parkiranja dok se Gradskoj skupštini Grada Zagreba ne dostavi cjelovito rješenje 
problema parkiranja u Gradu Zagrebu sukladno zaključcima što ih je Gradska skupština 
Grada Zagreba donijela na 13. sjednici, 15. lipnja 2010., KLASA: 021-05/10-01/172, 
URBROJ: 251-01-04-10-4 te na 24. sjednici, 20. travnja 2011., KLASA: 021-05/11-01/148, 
URBROJ: 251-01-06-11-6. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
5.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za spomenike, 
spomen ploče i slične predmete 
 

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 sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba i smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženu odluku 
uz uvjet da predlagatelj do sjednice Gradske skupštine uskladi članke 1. i 2. Prijedloga odluke 
s odredbama članka 13. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/08, 
5/08, 8/09, 17/09, 17/10, 5/11 i 8/11 ) kojim je propisano da se "za označavanje imena 
naselja, ulica i trgova postavljaju ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem zgrade. 
Uz ploče za označavanje imena ulica i trgova mogu se postavljati i ploče s opisom značenja 
imena ulica i trgova, odnosno ploče s oznakom brojeva zgrada ili drugim informacijama 
(dopunske ploče). Ploče s opisom značenja imena ulica i trgova iz stavka 2. ovoga članka 
postavljaju se uz suglasnost tijela koje imenuje Gradske skupština". 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik grada Zagreba podnio je amandmane na Prijedlog. Amandmani postaju 

sastavni dio Prijedloga. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za spomenike, spomen ploče i 

slične predmete, 
 

u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
6.  Prijedlog strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je dostavio i Prijedlog zaključka. 
 
Gradski su zastupnici primili mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu 

o Strategiji. 
 
Strategiju i Prijedlog zaključka je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično 

radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise podnio je Prijedlog za izmjenu Prijedloga 

strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba. 
Odbor nema primjedbi na Prijedlog zaključka s osnove njegove usklađenosti sa 

Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da 
Gradska skupština može razmotriti Prijedlog strategije s izmjenom koju je predložio Odbor i 
donijeti predloženi zaključak. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Miro Laco, pročelnik Ureda gradonačelnika obrazlaže Strategiju i Prijedlog zaključka 

te prihvaća Prijedlog za izmjenu Prijedloga strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada 
Zagreba, što ju je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
7.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja Branimirove ulice s komunalnom 
infrastrukturom, na potezu od Zavrtnice do Heinzelove ulice) 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 
tijela Odbor za 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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (298"za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
8.  Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe (rekonstrukcija dijela Ulice hrvatskih 
branitelja u Zagrebu i gradnja nastavka dijela Ulice hrvatskih branitelja, od postojećeg 
rotora do produžene ulice A. Šoljana, s pripadajućim komunalnim instalacijama) 
 

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. 
 
Radna tijela zatražila su od gradonačelnika Grada Zagreba da njima i Gradskoj 

skupštini Grada Zagreba, u roku od 30 dana, dostavi detaljno izvješće o svim nagodbama 
koje je Grad Zagreb sklopio u postupcima pripreme građevinskog zemljišta i o obvezama 
koje je tim nagodbama preuzeo a koje do sada nisu ispunjene, da bi gradski zastupnici imali 
cjelovit uvid, čime bi im se olakšalo odlučivanje u pojedinačnim slučajevima. 

 
Sukladno navedenom radna tijela predložila su Gradskoj skupštini Grada Zagreba da 

razmotri Prijedlog zaključka i odgodi odlučivanje do dostave zatraženog izvješća. 
 
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 na klupe primili Prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba 
gradskih zastupnika HSU-a. 

 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
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Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 4 "protiv"), sukladno prijedlogu Kluba 

gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
dostavi detaljno izvješće o svim nagodbama koje je Grad Zagreb sklopio u postupcima 
pripreme građevinskog zemljišta i o obvezama koje je tim nagodbama preuzeo a koje do sada 
nisu ispunjene, da bi gradski zastupnici imali cjelovit uvid, čime bi im se olakšalo 
odlučivanje u pojedinačnim slučajevima. 

 
Gradonačelnik će dostaviti Gradskoj skupštini Grada Zagreba izvješće iz točke 1. ovog 

zaključka najkasnije za sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba planiranu u srpnju 2011. 
godine. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 
prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o Prijedlogu zaključka o sklapanju nagodbe (rekonstrukcija 
dijela Ulice hrvatskih branitelja u Zagrebu i gradnja nastavka dijela Ulice hrvatskih 
branitelja, od postojećeg rotora do produžene ulice A. Šoljana, s pripadajućim komunalnim 
instalacijama) dok se Gradskoj skupštini Grada Zagreba ne dostavi detaljno izvješće o svim 
nagodbama koje je Grad Zagreb sklopio u postupcima pripreme građevinskog zemljišta i o 
obvezama koje je tim nagodbama preuzeo a koje do sada nisu ispunjene, da bi gradski 
zastupnici imali cjelovit uvid, čime bi im se olakšalo odlučivanje u pojedinačnim 
slučajevima. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
9.  Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o nagodbi (rekonstrukcija dijela Ulice 
hrvatskih branitelja u Zagrebu i gradnja nastavka dijela Ulice hrvatskih branitelja, od 
postojećeg rotora do produžene ulice A. Šoljana, s pripadajućim komunalnim 
instalacijama i za gradnju ulice Kotarnica od Ulice hrvatskih branitelja do produžene 
ulice Medpotoki) 
 

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

 
Radna tijela zatražila su od gradonačelnika Grada Zagreba da njima i Gradskoj 

skupštini Grada Zagreba, u roku od 30 dana, dostavi detaljno izvješće o svim nagodbama 
koje je Grad Zagreb sklopio u postupcima pripreme građevinskog zemljišta i o obvezama 
koje je tim nagodbama preuzeo a koje do sada nisu ispunjene, da bi gradski zastupnici imali 
cjelovit uvid, čime bi im se olakšalo odlučivanje u pojedinačnim slučajevima. 

 
Sukladno navedenom radna tijela predložila su Gradskoj skupštini Grada Zagreba da 

razmotri Prijedlog zaključka i odgodi odlučivanje do dostave zatraženog izvješća. 
 
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 na klupe primili Prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba 
gradskih zastupnika HSU-a. 

 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlozima 

radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o Prijedlogu zaključka o izmjenama Zaključka o nagodbi 
(rekonstrukcija dijela Ulice hrvatskih branitelja u Zagrebu i gradnja nastavka dijela Ulice 
hrvatskih branitelja, od postojećeg rotora do produžene ulice A. Šoljana, s pripadajućim 
komunalnim instalacijama i za gradnju ulice Kotarnica od Ulice hrvatskih branitelja do 
produžene ulice Medpotoki) dok se Gradskoj skupštini Grada Zagreba ne dostavi izvješće 
zatraženo Zaključkom KLASA: 021-05/11-01/211, URBROJ: 251-01-06-11-5 što ga je 
Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 27. sjednici, 14. lipnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
10.  Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o nagodbi 
 

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. 
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Radna tijela zatražila su od gradonačelnika Grada Zagreba da njima i Gradskoj 

skupštini Grada Zagreba, u roku od 30 dana, dostavi detaljno izvješće o svim nagodbama 
koje je Grad Zagreb sklopio u postupcima pripreme građevinskog zemljišta i o obvezama 
koje je tim nagodbama preuzeo a koje do sada nisu ispunjene, da bi gradski zastupnici imali 
cjelovit uvid, čime bi im se olakšalo odlučivanje u pojedinačnim slučajevima. 

 
Sukladno navedenom radna tijela predložila su Gradskoj skupštini Grada Zagreba da 

razmotri Prijedlog zaključka i odgodi odlučivanje do dostave zatraženog izvješća. 
 
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 na klupe primili Prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba 
gradskih zastupnika HSU-a. 

 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlozima 

radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Odgađa se odlučivanje o Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o nagodbi (VMD 
promet, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, k.o. Trnje) dok se Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba ne dostavi izvješće zatraženo Zaključkom KLASA: 021-05/11-01/211, URBROJ: 
251-01-06-11-5 što ga je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 27. sjednici, 14. lipnja 
2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Stanka za zajedničku sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 
 
11.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju poslovnog prostora za 
predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise smatra da se ponuda za kupnju poslovnog prostora 

za predškolsku ustanovu - dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec ne 
može prihvatiti jer nije podnesena u skladu sa Zaključkom Gradske skupštine o objavi Poziva 
za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog prostora za predškolsku ustanovu - dječji vrtić i 
jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/11) i tekstu 
Poziva u kojima je navedena obročna otplata kupoprodajne cijene izgrađenog objekta, a u 
ponudi je predloženo plaćanje cjelokupnog iznosa u visini od 10.878.890,75 kn u roku od 30 
dana po izvršenoj primopredaji objekta. 

Slijedom navedenoga, Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženi 
zaključak. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba podnio je izmjenu i dopunu na Prijedlog. Izmjena i 

dopuna postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Gradski su zastupnici primili na klupe Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

koji je razmotrio Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga te nema primjedbi na Prijedlog s 
osnove njegove usklađenosti s propisima. 

 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i dr. 

sc. Dragan Korolija-Marinić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju ponude za kupnju poslovnog prostora za predškolsku ustanovu - 

dječji vrtić i jaslice na području Gradske četvrti Črnomerec, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom i dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
12.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 
smještaj starijih osoba na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba podnio je izmjenu na Prijedlog. Izmjena postaju 
sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
Boro Kisjelica, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

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

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i mr. sc. 

Višnja Fortuna (obrazloženje u ime predlagatelja). 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o objavi Poziva za iskazivanje interesa za kupnju objekta za smještaj starijih 

osoba na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
13.  Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja koji je podnio izmjenu na 
Prijedloga. Izmjena postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
U raspravi sudjeluje Srđan Subotić (zajednička rasprava u ime Kluba gradskih 

zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a). 

 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, 

 
u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
14. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 29. Zagrebačkom regatom 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 5. Danima zagrebačkih 
branitelja Vukovara 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 29. Zagrebačkom regatom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 5. Danima zagrebačkih branitelja Vukovara, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
15.  Prijedlog zaključka o imenovanju i ukidanju imena javnoprometnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju i ukidanju imena javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
16.  Izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i informacija o 
aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava od 21. listopada 2009. do 5. 
travnja 2011. 
 

Izvješće je podnijela Gradska koordinacija za ljudska prava. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i 

informacije o aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava 
od 21. listopada 2009. do 5. travnja 2011. 

 
Prihvaća se Izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i informacija o 

aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava od 21. listopada 2009. do 5. travnja 
2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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17.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Donji grad 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Donji grad. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju načelnika Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti 

Donji grad, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
18.  Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
19.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Augusta Šenoe 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole - 
Centar za odgoj i obrazovanje 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Augusta Šenoe, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole - Centar za odgoj i 
obrazovanje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
20.  - Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića "Jarun" 
- Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Jarun" 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Jarun". 
 
Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Jarun"je upućen 

gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje gradonačelnika 
Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

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

nadležno radno tijelo Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio prijedloge akata. 
 
Izvješće Odbor za obrazovanje i šport i prijedloge akata Odbora za izbor i imenovanja 

gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Jarun", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Jarun", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku 
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21.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, 
šumarstvo i vodoprivredu 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva Grada Zagreba za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac zaključuje 

27. sjednicu u 17,00 sati. 
 
KLASA: 021-05/11-01/202 
URBROJ: 251-01-06-11-9 
Zagreb, 14. lipnja 2011. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

POTPREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr. sc. Tatjana Holjevac, v.r. 

 


