
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
3. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

15. srpnja 2009. 



ZAPISNIK 
3. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 15. srpnja 2009. u Staroj gradskoj vijećnici, 

Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,00 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Danira Bilić; Miroslav Blažević; Željko 

Brebrić; Radimir Čačić; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; dr.sc. Mirela Holy; 
Stjepan Horvat; Josip Hren; Nura Ismailovski, mr.pharm.; mr.sc. Marin Knezović; dr.sc. Pavel 
Kobler, dr.stom; dr.sc. Dragan Korolija-Marinić; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Darinko 
Kosor; dr.sc. Dragan Kovačević; dr.sc. Josip Kregar; Goran Kutlić; Vesna Majher; dr.sc. Zvonko 
Maković; Siniša Markulin; Miran Martinac; Nenad Matić; Jurica Meić; Jasen Mesić; Zoran 
Milanović; Ivana Mlinar Horvat; dr.sc. Mirando Mrsić; mr.sc. Melita Mulić; Alen Ostojić; 
Morana Paliković Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing; mr.sc. Stipe Pavlović; Josip Petrač; Vera 
Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan; Jozo Radoš; Igor Rađenović; Tomislav Saucha; dr.sc. 
Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Dan Špicer; Boris Šprem; Darko Vuletić i 
Mario Zubović. 

 
Nenazočne gradske zastupnice koje su svoj izostanak najavile: Vesna Brezić i Margareta 

Mađerić. 
 
Nenazočna gradska zastupnica: Milana Vlaović. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

gradonačelnika Grada Zagreba; Jelena Pavičić Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba; Jadranka Blažević - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik 
tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.; Stipan Matoš i Vlasta Pavić - članovi Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum 
- v.d. pročelnika Stručne službe gradonačelnika; Velimir Hlevnjak - pomoćnik pročelnika Ureda 
gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić 
Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - 
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću 
upravu; Vjera Salopek - v.d. pročelnika Gradskog ureda za financije; mr.sc. Ladislav Prežigalo - 
pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Biserka Bucković - v.d. 
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Miro Laco - v.d. pročelnika Gradskog 
ureda za zdravstvo i branitelje; mr.sc. Višnja Fortuna - v.d. pročelnika Gradskog ureda za 
socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i 
šumarstvo; Davor Jelavić - pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za 
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za 
katastar i geodetske poslove; Doris Kažimir - pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
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kulture i prirode; Ivica Fanjek - pročelnik Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Greta 
Augustinović Pavičić - posebni savjetnik gradonačelnika Grada Zagreba; Duško Ljuština - 
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport; Davorka Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog 
ureda za ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Božica Šimleša - pomoćnica pročelnika 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin i Vesna Lubin - pomoćnici 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Zrinko Rebrina - pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim 
situacijama; Gordan Hanžek - savjetnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Marija Čikeš - načelnik Odjela za 
proračun u Gradskom uredu za financije; Daniela Juroš - Pećnik - Gradski ured za financije; 
Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji grad; Luka Šimurina - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Željko 
Sladović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja 
Dubrava; Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Mario Jelić - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske 
četvrti Podsused-Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; 
Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Zagrebački holding d.o.o.: mr. 
Marijan Ožanić - direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o; Bože Šimleša - zamjenjuje 
voditelja Podružnice AGM; Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Marko Melčić 
- voditelj Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško 
Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Tada Cigić - 
voditeljica Podružnice Robni terminali Zagreb; Marinka Vranjković - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim 
objektima; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor" i predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Brezovica; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i 
odvodnja; Mate Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Srećko Vučković - voditelj 
Podružnice Zagrebačke ceste; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; 
Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Mirza 
Šabić - član Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Marica Jelić - predstavnica 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Ivan Obad - predsjednik Obrtničke Komore Zagreb i 
djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 3. sjednicu. 

 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 46 (naknadno je evidentirano 48 gradskih zastupnika) od 

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

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika zbog kratkoće vremena i zbog toga što 
još nije imenovan Odbor Gradske skupštine za javna priznanja u ime Gradske skupštine preuzeo 
pokroviteljstvo nad 3. danima zagrebačkih branitelja Vukovara s financijskom potporom u iznosu 
od 10.000,00 kuna, 17. veslačkim susretom osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i 
zrakoplovstva s financijskom potporom u iznosu od 20.000,00 kuna, te 4. zagrebačkim 
maketarskim kupom "Crna Kraljica" s financijskom potporom u iznosu od 12.000,00 kuna. 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 2. sjednice Gradske skupštine Grada 
Zagreba održane 2. srpnja 2009. 
 

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

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže opravdanost hitnosti za 
Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina. 
 

Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog 
odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije. 
 

Gradska skupština jednoglasno (45 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće o 
prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjeniku 
gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka. 
 

Gradska skupština jednoglasno (44 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o kupnji nekretnina. 
 

Gradska skupština većinom glasova (44 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti za 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije. 
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Gradska skupština jednoglasno (45 "za") prihvaća dnevni red. 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 

 
2. Prijedlog Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. te 

prijedlozi izmjena i dopuna programa i to: 
- Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 

gospodarstva u 2009. 
- Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 

Zagrebu u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
4. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2008. s 

izvješćem revizora i s osvrtom na poslovanje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o za 

2008. s izvješćem revizora i s osvrtom na poslovanje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u 

vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju mjesne samouprave 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 

slabijeg socijalno statusa 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 

s invaliditetom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
17. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 

domovima za starije i nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za 

zdravstvene, socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 

zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve 

obiteljskog nasilja "Duga Zagreb" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
24. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Zagreba "Zajednički 

put" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
25. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na 

području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
26. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore 

za programe ili projekte udruga za zaštitu životinja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
27. Prijedlog izmjena Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 

Gradu Zagrebu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
28. Prijedlog izmjene Programa razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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29. Prijedlog izmjene Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju III. izmjene Ugovora o osnivanju Ustanove za 

rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o I. izmjenama Ugovora o osnivanju 

Zaklade "Hrvatska kuća srca" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
32. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem 

koncesije 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
33. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
34. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2008./2009. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
35. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja 

Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
36. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala animiranog filma u 

Zagrebu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
37. Prijedlog zaključka o izboru članova u Zajedničko vijeće Grada Zagreba i Zagrebačke 

županije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
38. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika, izboru i imenovanju članova Odbora za 

nacionalne manjine 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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39. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Grada Zagreba 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
40. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Savjeta mladih Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
41. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Matije Gupca 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
42. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini" 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
43. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 

Kustošija 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
44. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sopnica 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 



 - 9 - 

Pitanja i prijedlozi 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da sukladno članku 149. 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 14 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 

Gradski zastupnik mr.sc. Josip Hren postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću o gradnje nove žičare Gračani - Sljeme i pratećih objekata te rentabilnosti 
njihove izgradnje? 

Gradski zastupnik je priložio pitanje i prijedloge glede izmjene Odluke o donošenju DPU 
"Gračani-Dolje" u pisanom obliku. 

Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 
pisanom obliku. 

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 o Muzeju suvremene umjetnosti? 
Usmeni odgovor zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba gospođe Jelene Pavičić 

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

 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje o prostoru za rad Udruge za 

autizam? Traži odgovor u pisanom obliku. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se osiguraju sredstva za 

besplatne udžbenike. 
Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 

pisanom obliku. 
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Gradski zastupnik Darko Vuletić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću o Dinamovom stadionu? 

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

 
Gradski zastupnik Nenad Matić traži od gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića 

informaciju o 50 bačvi pronađenih na Žitnjaku? 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću o završetku ili započinjanju najavljenih 11 strateških projekata u ovom mandatu? 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću korištenje potencijala biomase za 

grijanje pojedinih gradskih objekata umjesto lož-ulja. 
Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 

pisanom obliku. 
 

Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje o reviziji stanja sigurnosti u domovima za 
starije i nemoćne osobe? 

Usmeni odgovor gospođe Višnje Fortune, vršiteljice dužnosti pročelnika Gradskog ureda za 
socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. 
 

Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću o izgradnji spalionice otpada u Resniku i o podlozi za donošenje odluke o toj lokaciji? 

Predlaže da se na sjednicu Gradske skupštine uvrsti Plan gospodarenja otpadom u Gradu 
Zagrebu. 

Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 
pisanom obliku. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića i mr.sc. Ladislava 

Prežigala, pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. 
 

Gradski zastupnik Jasen Mesić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću o svim odlukama koje je kao gradonačelnik donio u zadnjih mjesec i pol dana? Traži 
odgovor u pisanom obliku. 

Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 
pisanom obliku. 
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Gradski zastupnik Darinko Kosor postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću i pročelniku Gradskog kontrolnog ureda mr.sc. Mirku Heraku o točnom broju gradskih 
stanova koji su se ilegalno prodavali? Traži odgovor u pisanom obliku. 

Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 
pisanom obliku. 
 

Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr.pharm. postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću o provedbi Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu 
nacionalnih manjina, na području Grada Zagreba? Traži odgovor u pisanom obliku. 
 

Gradska zastupnica Dinka Pavelić, dipl.ing. postavlja pitanje gradonačelniku Grada 
Zagreba Milanu Bandiću o selidbi Škole primijenjene umjetnosti i dizajna - Zagreb? 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gospođe Božice Šimleše, pomoćnice pročelnika Gradskog ureda za 

obrazovanje, kulturu i šport. 
 

Gradski zastupnik Dan Špicer postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću o nepoštivanju zabrane vožnje osobnim i teretnim vozilima na dijelu kolnika označenom 
žutom linijom i rezerviranom za javni gradski prijevoz? 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da svojim autoritetom i položajem 
potakne prometnu policiju Policijske uprave zagrebačke na učinkovitiji nadzor prometa. Traži 
odgovor u pisanom obliku. 

Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 
pisanom obliku. 
 

Gradska zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain postavlja pitanje gradonačelniku 
Grada Zagreba Milanu Bandiću o ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta 
između Grada Zagreba i "Croatia mirovni dom", iz svibnja ove godine prema kojem se zemljište 
vraćeno gospođi Katarini Pristili namjenjuje za izgradnju pristupne prometnice? 

Predlaže da Grad Zagreb donese odluku o udžbenicima te da sa izdavačima potpiše ugovor 
o opskrbi školskih knjižnica i o naplati tijekom 5 godina. 

Uz usmeni odgovor gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je i odgovor u 
pisanom obliku. 

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

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje stanku. 
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Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom. 

 
 
1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka 
 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 
 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prestanku i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradski zastupnik Tomislav Babić polaže prisegu. 
 
2. Prijedlog Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gospodin Boris Šprem, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
 
Gradska skupština jednoglasno (43 "za") donosi  
 

POSLOVNIK 
Gradske skupštine Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Poslovnik se prilaže zapisniku. 
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3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. te 

prijedlozi izmjena i dopuna programa i to: 
- Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
- Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 

Zagrebu u 2009. 
- Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 

gospodarstva u 2009. 
 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio izmjenu i dopunu na 

Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
u Gradu Zagrebu u 2009. Izmjene i dopune postaju sastavni dio Prijedloga. 

 
Prijedloge su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, 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 i Odbor za mjesnu 
samoupravu. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Vjera Salopek, vršiteljica dužnosti pročelnika Gradskog ureda za financije, 

obrazlaže Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. 
 
Gospođa Biserka Bucković, vršiteljica dužnosti pročelnika Gradskog ureda za 

obrazovanje, kulturu i šport, obrazlaže Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009., Izmjene Programa javnih 
potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009., Izmjene Programa javnih potreba u 
srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009. godinu, Izmjene Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Zagreba za 2009. te Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 

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

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Izmjene i dopune Programa radova 
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kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009. te Izmjene 
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnoga gospodarstva u 
Gradu Zagrebu u 2009. 

 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), 

Darko Vuletić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), dr.sc. Velimir Srića (u ime 
Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće), Igor Rađenović (u ime 
Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Danira Bilić (replika), Igor Rađenović (neslaganje s 
replikom), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Igor Rađenović (replika), 
Jasen Mesić (neslaganje s replikom), Dan Špicer (replika), Jasen Mesić (neslaganje s replikom), 
Danira Bilić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain, Vera Petrinjak-Šimek, mr.sc. Marin Knezović 
(replika), Vera Petrinjak-Šimek (neslaganje s replikom), Igor Rađenović (ispravak netočnog 
navoda), Alen Ostojić, mr.sc. Tatjana Holjevac, dr.sc. Josip Kregar i Morana Paliković Gruden. 

 
Gospođa Vjera Salopek, vršiteljica dužnosti pročelnika Gradskog ureda za financije i 

gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, u ime predlagatelja daju završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 11 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za", 7 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske 

dobi Grada Zagreba za 2009., 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 



 - 15 - 

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 4 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "suzdržanih") donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009. godinu, 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 8 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 4 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 11 "suzdržanih") donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 

u Gradu Zagrebu u 2009., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenom i dopunom predlagatelja. 
Izmjene i dopune se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 9 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

IZMJENE 
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnoga 

gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009., 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem daje stanku. 
 

Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom. 
 
 
4. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2008. s 

izvješćem revizora i s osvrtom na poslovanje 
 
Uprava trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. podnijela je Poslovno izvješće za 

2008. 
Sukladno članku 120. Statuta gradonačelnik je razmotrio Poslovno izvješće i uputio ga je 

Gradskoj skupštini. Gradonačelnik je dostavio i Prijedlog zaključka za ovu točku. 
 
Poslovno izvješće su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za obrazovanje i šport, 
Odbor za kulturu, Odbor za mladež i Odbor za mjesnu samoupravu. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. obrazlaže 
Poslovno izvješće. 

 
U raspravi sudjeluju: Darinko Kosor (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a), 

dr.sc. Velimir Srića (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće), 
Vesna Majher (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a), dr.sc. Dragan Kovačević, Danira Bilić, mr.sc. Tatjana Holjevac, dr.sc. Josip 
Kregar, mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain i Morana Paliković Gruden. 

 
Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 10 "protiv" i 5 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o za 

2008. s izvješćem revizora i s osvrtom na poslovanje 
 

Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. podnijela je Poslovno 
izvješće za 2008. 

Sukladno članku 120. Statuta gradonačelnik je razmotrio Poslovno izvješće i uputio ga je 
Gradskoj skupštini. Gradonačelnik je dostavio i Prijedlog zaključka za ovu točku. 

 
Poslovno izvješće su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za gospodarski razvoj. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin mr. Marijan Ožanić, predsjednik Uprave Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 

obrazlaže Poslovno izvješće. 
 
U raspravi sudjeluje mr.sc. Tatjana Holjevac. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama 
 

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

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

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke nerazvrstanim cestama, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 

7. Prijedlog odluke o izmjenama 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 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 (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
 

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

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

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o komunalnom redu, 

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

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

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

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu, 

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

Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijelo Odbor za gospodarski razvoj. 
 
Odbor za gospodarski razvoj i Klub gradskih zastupnika HDZ-a podnijeli su u roku 

amandmane na Prijedlog. Predlagatelj je prihvatio Amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-
a, koji postaje sastavni dio Prijedloga. 

 
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. 
 
Gradska skupština većinom glasova ne prihvaća Amandman što ga je podnio Odbor za 

gospodarski razvoj. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora 
 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u 

vlasništvu Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo. 
 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a podnio je u roku Amandman na Prijedlog. Predlagatelj 

je prihvatio Amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, koji postaje sastavni dio Prijedloga. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 3 "protiv") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta  
u vlasništvu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu, s Amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 
 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 3 "protiv ") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju mjesne samouprave 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (36 "za" i 1 "suzdržanim ") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o financiranju mjesne samouprave, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 

slabijeg socijalno statusa 
 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog 
statusa, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 

s invaliditetom 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za socijalnu skrb. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s osnove 
njihove usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 
 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o promjeni sjedišta Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 

domovima za starije i nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb 
 

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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije i 
nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 
 

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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za 

zdravstvene, socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 
Amandmani postaju sastavni dio Prijedloga. 

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijelo Odbor za socijalnu skrb. 
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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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, 
socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb, 

 
u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 

zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb 
 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad zdravstvenim ustanovama 
kojih je osnivač Grad Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve 

obiteljskog nasilja "Duga Zagreb" 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s osnove 

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju 
Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb", 

 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada 

Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s osnove 

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

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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24. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Zagreba "Zajednički 

put" 
 

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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o osnivanju zaklade Grada Zagreba "Zajednički put", 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
25. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na 

području Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji 
na području Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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26. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore 

za programe ili projekte udruga za zaštitu životinja 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno 

tijelo Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske  
potpore za programe ili projekte udruga za zaštitu životinja, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
27. Prijedlog izmjena Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 

Gradu Zagrebu 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s osnove 

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

 
IZMJENE PROGRAMA 

poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom predlagatelja. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 
 
28. Prijedlog izmjene Programa razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a podnio je u roku Amandman na Prijedlog. 

Predlagatelj je prihvatio Amandman Kluba gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a, koji postaje 
sastavni dio Prijedloga. 

 
Prijedlog i Amandman je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno 

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

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

 
IZMJENE PROGRAMA 

razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu, s Amandmanom koji je predlagatelj prihvatio. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 
 
29. Prijedlog izmjene Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području 

Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično 
radno tijelo. 

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

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

 
IZMJENE 

Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Izmjene se prilaže zapisniku. 
 
 
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju III. izmjene Ugovora o osnivanju Ustanove za 

rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem 
 

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. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju III. izmjena Ugovora o osnivanju Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih 
osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o I. izmjenama Ugovora o osnivanju 

Zaklade "Hrvatska kuća srca" 
 

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

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Ugovora o I. izmjenama Ugovora o osnivanju 
Zaklade "Hrvatska kuća srca", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
32. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem 

koncesije 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluje Jurica Meić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika putem koncesije, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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33. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i 

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

HNS-a), Tomislav Saucha, Dinka Pavelić, dipl.ing. i dr.sc. Josip Kregar. 
 
Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i 

imovinu Grada i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Jelena Pavičić Vukičević u 
ime predlagatelja daju završnu riječ. 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 7 "protiv") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o kupnji nekretnina, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2008./2009. 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Izvješće su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za mladež. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden, Siniša Markulin, mr.sc. Marin Knezović i 

Goran Kutlić. 
 
Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Jelena Pavičić Vukičević u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
35. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja 

Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 

 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja 
Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 

zapošljavanjem, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala animiranog filma u 

Zagrebu 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 



 - 35 - 

 
37. Prijedlog zaključka o izboru članova u Zajedničko vijeće Grada Zagreba i Zagrebačke 

županije 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o izboru članova u Zajedničko vijeće Grada Zagreba i Zagrebačke županije, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
38. Prijedlog zaključka o izboru predsjednika, izboru i imenovanju članova Odbora za 

nacionalne manjine 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izboru predsjednika, izboru i imenovanju članova Odbora za nacionalne manjine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
39. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Grada Zagreba 

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je podnio Prijedlog izmjene Prijedloga 
zaključka. Prijedlog izmjena postaje sastavni dio Prijedloga zaključka. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Grada Zagreba  
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 

 
u predloženom tekstu, s Prijedlogom izmjena predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
40. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Savjeta mladih Grada Zagreba 
 

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

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
41. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Matije Gupca 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Matije Gupca, 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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42. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "En ten tini", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
43. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 

Kustošija 
44. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sopnica 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
ad. 43.) Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

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

ad. 44.) Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje 3. 
sjednicu u 16,55 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/120 
URBROJ: 251-01-02-09-7 
Zagreb, 15. srpnja 2009. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.

 


