
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
31. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

29. studenoga 2011. 



ZAPISNIK 
 

31. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. studenoga 2011, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A".,  s početkom u 9,20 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, Vesna Majher, dr. stom., dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, dr. 
sc. Dragan Kovačević, dr. sc. Josip Kregar, Goran Kutlić, Nikola Ljuban, Margareta Mađerić, 
dr. sc. Zvonko Maković, Siniša Markulin, 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, dr. sc. Velimir Srića, Srđan Subotić, Vilina Šincek-Pećanić, 
Božica Šolić, Dan Špicer, Boris Šprem, Dragan Vučić, Mario Zubović. 

 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, Darinko Kosor, Nenad Matić, 

Tomislav Saucha, i Darko Vuletić. 
 
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; Jadranka 
Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; mr. sc. 
Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog 
ureda za opću upravu; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za financije; rad i 
poduzetništvo; Velimir Hlevnjak - pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i 
održivi razvoj; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
Zvonimir Šostar - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; mr. sc. Višnja Fortuna - 
pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Davor Jelavić - 
pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Emil Tuk – pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; 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; Ivica Fanjek - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; 
Davorka Pejnović  i Nela Jurić – pomoćnice pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; 
Tedi Lušetić i Biserka Bucković – zamjenici pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport; Boris Šikić – pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove; 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; Renata 
Šimon - zamjenica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Dianora Kobia Lulić – 
pomoćnica pročelnika Stručne službe gradonačelnika; Mate Kraljević, Vesna Lubin, Mijo 
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Bezer i Vladimir Gruborović - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Lidija Hrastić Novak - 
pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; Božica Šimleša i Đurđa 
Fočić Šoufek – pomoćnice pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
Stjepan Kelčec Suhovec – pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i 
razvoj Grada; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad; Ivan Bare - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Saša 
Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Željko Sladović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; prof. dr. sc. Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Donja Dubrava; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; 
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.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Mario Klarić - direktor 
Vodoprivrede Zagreb d.d.; Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Ante Cicvarć - voditelj 
Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; mr. sc. Branimir Valašek - voditelj Podružnice 
Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; 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; 
Radmila Mihaljević - predstavnica Podružnice Zrinjevac; Boris Guina - član Uprave Zagreb 
plakat; Kemal Bukvić - predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; Raško Ivanov - 
Predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Walentyna Lončarić - Predstavnica 
poljske nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina Kovačević - Predstavnica ruske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Peter Sekereš – tajnik Vijeća mađarske nacionalne 
manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća 
Grada Zagreba; Tomislav Kiš - predstavnik Novog sindikata; Mario Iveković - voditelj Ureda 
Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; Darko Rubčić - ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu; 
Marijan Orlić - član Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu i djelatnici Stručne 
službe Gradske skupštine. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem otvara 31. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 36 (naknadno je evidentirano 46 gradskih zastupnika) 

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

 
Gradska skupština Grada Zagreba minutom šutnje odaje počast predsjedniku Vijeća 

Gradske četvrti Gornja Dubrava gospodinu Mirku Varatu. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u ime Gradske skupštine preuzeo 
pokroviteljstvo: 

- obilježavanjem 69. - te obljetnice formiranja VII. banijske divizije koja radi pri 
Zajednici udruga antifašističkih boraca Grada Zagreba s financijskom potporom u iznosu od 
6.000,00 kuna 

- obilježavanjem petnaest godina demonstracija na Trgu bana Jelačića u znak podrške 
Radiju 101 s financijskom potporom u iznosu od 20.000,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća zapisnik 30. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 25. listopada 2011. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 

zastupnike da je kao predlagatelj sukladno članku 143. stavku 3. Poslovnika Odbor za izbor i 
imenovanja povukao Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za 
nacionalne manjine. 

 
Zvonimir Šostar, dr. med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 

obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o sklapanju Aneksa 
Sporazumu između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba i Prijedlog zaključka o 
kupnji nekretnine (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, od produžene ulice Medpotoki do 
ulice Jankomir). 

 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i  1 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o sklapanju Aneksa Sporazumu između Psihijatrijske 
bolnice "Sveti Ivan". 

 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i  1 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja dijela ulice Antuna 
Šoljana, od produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir). 

 
Dr. sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad i Prijedlog zaključka o predstavniku 
Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda 
Zagreb d.d. 

 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 
Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini 
trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 

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

dopunama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2012. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2014. 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2012. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja u 2012. 
- Prijedlog programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. 
svjetskog rata i civilne invalide rata za 2012. 
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2012. 
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012. 
- Prijedlog programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu u 2012. 
* prvo čitanje - prethodna rasprava 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 
i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - 
korisnika usluga 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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3. Prijedlog odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba 
Grada Zagreba u tehničkoj kulturi 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Prijedlog odluke o promjeni naziva i sjedišta te proširenju djelatnosti Poliklinike 
PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, 
psihijatriju i medicinu rada 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih 
objekata 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje 
Grad Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - 
Vukovarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore udruga za zaštitu 
potrošača za projekte edukacije, informiranja te savjetovanja potrošača 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske 
potpore za programe promicanja zdravlja i programe za branitelje iz Domovinskog 
rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i 
projekte udruga s područja promicanja ljudskih prava 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i 
projekte udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i 
projekte udruga koje djeluju na području održive energetske politike te suzbijanja 
posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje 
financijske potpore za socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad 
Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske 
potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili 
projekte iz područja zaštite životinja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske 
potpore za programe ili projekte od interesa za Grad Zagreb koje promiču temeljne 
vrijednosti Europske unije 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19. Prijedlog zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 
2016. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Prijedlog zaključka o sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Skopja i Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Prijedlog zaključka o odobravanju financijskih sredstava Centar banci d.d. za 
kreditiranje razvoja malog gospodarstva 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Prijedlog zaključka o provedbi projekta gradnje podzemne garaže s trgovačko 
uslužnim sadržajima i športskom dvoranom na lokaciji srednjoškolskog igrališta 
Savska - Kačićeva - Klaićeva - Kršnjavoga po modelu javno-privatnog partnerstva 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
23. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - 
tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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24. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Medikol Grupa d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
25. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (društvo Allegheny Financial Projekt d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
26. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja nekretnina označenih 
kao 182/534 dijela z.k.č. 1946/27, površine 534 m² i 28/894 dijela z.k.č. 1947/1, površine 
894 m², obje k.o. Grad Zagreb, za formiranje čestice za izgradnju stambeno-poslovne 
građevine s podzemnom garažom u Ulici Svetice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
27. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje 
ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "1A", 
"1B", "2", "3" i "4" prema UPU "Prečko - zapad", te produžene Horvaćanske ulice, 
sve s komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
28. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje 
ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "A", 
"B", "C-1", "C-2" i "D" prema UPU "Savska Opatovina", te produžene Horvaćanske 
ulice, sve s komunalnom infrastrukturom 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
29. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za gradnju i opremanje osnovne škole i 
kombinirane dječje ustanove (vrtić i jaslice) po sistemu "ključ u ruke" u naselju Vrbani 
III. i osnivanje i prijenos prava građenja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
30. Prijedlog zaključka o sklapanju Aneksa Sporazumu između Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan" i Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
31. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, od 
produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
32. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad dodjelom godišnjih 
nagrada Hrvatskoga društva likovnih umjetnika 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim skijaškim 
natjecanjem Zagreb Children FIS. i 77. susretom gradova Zagreba i Celja "Dvoboj 
Zagreb - Celje" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
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33. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometne površine 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
34. Izvještaj o radu savjeta mladih Grada Zagreba za razdoblje od 15. srpnja 2010. do 
15. studenoga 2011. 
Izvještaj je podnio Savjet mladih Grada Zagreba 
 
35. - Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2012. godinu 
- Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2012. 
Predlagatelj: Savjet mladih Grada Zagreba 
 
36. - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Antuna Mihanovića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Antuna Branka Šimića 
Predlagatelj: Školski odbori 
 
37. - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Učeničkog doma Ivana Mažuranića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Elektrostrojarske obrtničke škole 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Klasične gimnazije 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Geodetske tehničke škole 
Predlagatelj: Domski odbor i školski odobri 
 
38. - Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 
Predlagatelj: Upravna vijeća domova za starije i nemoćne osobe 
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39. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu 
Predlagatelj: Upravno vijeće Arheološkog muzeja u Zagrebu 
 
40. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
41. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Iskrica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Iskrica" 
b) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Jarun" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Jarun" 
 
42. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Stomatološke poliklinike Zagreb 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Psihijatrijske 
bolnice "Sveti Ivan" 
Predlagatelj: Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 
 
43. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu 
prava pacijenata Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
44. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
45. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Maksimir 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
46. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Remetinec" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Duga" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
47. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
kulturu "Novi Zagreb" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
48. Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj glavnoj 
skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnice i gradske zastupnike da sukladno članku 147. Poslovnika pitanja na sjednici 
Gradske skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku. 

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

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

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

 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću gdje su nestali milijuni kuna u 
Zagrebačkom holdingu koje je prema navodima medija ostavio bivši predsjednik Uprave 
trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića. 

 
Gradski zastupnik Zvane Brumnić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li je točno je Zagrebački holding dužan 
100 milijuna kuna društvu Zagrebačke otpadne vode i koji su razlozi za to. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića. 

 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću hoće li podržati akciju "Da bazenu na Stenjevcu" posebno jer postoji mogućnost 
korištenja nepovratnih sredstava, IPA sredstava, koja su namijenjena gradovima za izgradnju 
športskih objekata, istovremeno GUP-om Zagreba omogućava takvu aktivnost. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću donošenje odluke o ustroju 
vijeća za građansku kontrolu video nadzora Grada Zagreba te da Grad Zagreb potpiše 
Europsku povelju o demokratskom korištenju video nadzora jer Hrvatska nema podzakonski 
akt koji regulira video nadzore javnih površina. Time bi se građanima poslala snažnu poruka 
da se neće tolerirati nikakve protuzakonitosti u procesu video nadzora Grada Zagreba. 

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

Milanu Bandiću je li spreman na dogovor sa skupštinskom većinom kako bi se napokon 
riješio problem cijena dječjih vrtića. 
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Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da Podružnica Zrinjevac napokon uredi dječji park, kojeg između ostalih, koristi 
stotinjak djece Područnog vrtića "Vedri dani" u Ulici Filipa Grabovca. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
Gradska zastupnica traži daljnje obrazloženje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić drži da je istinita izjava gradonačelnika Grada Zagreba 

koju je najavio u novinama da se vraća doma, odnosno u stranku u kojoj je i bio i ako je to u 
interesu da se odrede cijene vrtića u Gradu Zagrebu drži to dobrim. 

Postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ivi Čoviću zašto se unatoč odluci Uprave o zabrani zapošljavanja konstantno ta odluka krši. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića na pitanje. 
Gradski zastupnik traži daljnje obrazloženje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Goran Kutllić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliki je iznos subvencije po 
umirovljeničkom pokazu koji Grad Zagreb plaća ZET-u. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića. 

 
Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću poduzimaju li se ikakve mjere štednje u 
Zagrebačkom holdingu. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića. 

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću što je Grad Zagreb učinio da se izmjeni ugovor sa Zagrebačkim otpadnim 
vodama d.o.o. u vezi s visinom cijene i kapacitetom s kojim pročistač sada radi. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da Gradska skupština u 
siječnju 2012. organizira tematsku sjednicu o pitanju gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu 
jer se najavljena sjednica odgađa skoro godinu dana. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto se radovi iz Plana malih komunalnih 
akcija Gradske četvrti Brezovica za 2011. godinu a za koje su zadužene Zagrebačke ceste ne 
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izvode sukladno troškovnicima. Nadzor nad izvođenjem radova neadekvatan je ili uopće ne 
postoji a neke akcije nisu ni započete. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da se zapošljavanje u Zagrebačkom holdingu ne provodi po stranačkom ključu. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića na pitanje i prijedlog. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Dragan Vučić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću što Uprava Zagrebačkog holdinga čini ili 
planira učiniti kako bi poboljšala usluge zagrebačkim športašima. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se na mjestu uklonjene 
stare nadstrešnice na autobusnom stajalištu u ulici Vukomerec kod kućnog broja 22, nasuprot 
Konzuma, postavi nova nadstrešnica. 

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

 
Gradski zastupnik Srđan Subotić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li je potrebno toliko stupića na ulicama 
Grada Zagreba te moraju li se uzimati skupi stupići. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića. 

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se nastaviti radovi  na kanalizaciji u naselju Lučko odnosno kada će 
se sanirati cesta i ulazi u dvorišta u naselju Blato nakon izgradnje kanalizacije prije pet 
godina. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da se napokon riješi odvoz smeća u vodozaštitnom području dijela Gradske četvrti 
Novi Zagreb - zapad, npr. naselje Ježdovec nema kante za smeće. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio na pitanje i najavio da će 
idući tjedan izići na teren zajedno s predstavnicima Zagrebačkog holdinga d.o.o.  

 
Gradska zastupnica Iva Prpić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog društva 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko ima potencijalnih bogataša bravara u 
Zagrebačkom holdingu s obzirom da su se pojavile informacije da prosječni bravar u 
Zagrebačkom holdingu dobije otpremninu u visini vrhunskog menagera. 

Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića. 

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću Bandiću gdje je zapelo sa izgradnjom osnovne škole u Hrvatskom Leskovcu. 
Gradski zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 
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Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se počne s izgradnjom 
kapitalnih komunalnih objekata u Gradskoj četvrti Brezovica /izgradnja vodovodne mreže  u 
Gornjem Dragonošcu i Lipnici, te kanalizacije u Lipnici, Dragonošcu i Trputcima/. Gradski 
zastupnik zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje obrazloženje. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se na dnevni red Gradske skupštine uvrstiti zaključak o kupnji 
nekretnina radi izgradnje produžene Branimirove u Sesvetama od Zagrebačke do 
Brestovečke, I. etapa, tj. svi ugovori koji su iznad 1.000.000,00 kuna. Gradski zastupnik 
zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću i drugima da se održi sastanak 
gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine s predstavnicima Vijeća Gradske četvrti 
Sesvete i gradskim zastupnicima s područja Sesveta u vezi problematike osiguranja i 
realizacije sredstava za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na koridoru nastavka 
Branimirove ulice u Sesvetama. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da li je informiran o ponašanju ljudi prema životinjama te nenamjenskom 
trošenju sredstava koje Grad Zagreb daje azilu za životinje u Dumovcu. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
 

1.  Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2012. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2014. 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2012. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja u 2012. 
- Prijedlog programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. 
svjetskog rata i civilne invalide rata za 2012. 
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2012. 
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- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012. 
- Prijedlog programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu u 2012. 
* prvo čitanje - prethodna rasprava 

 
Budući da se postupak donošenja proračuna provodi u dva čitanja danas Gradska 

skupština ima prvo čitanje koje obuhvaća prethodnu raspravu o Prijedlogu Proračuna Grada 
Zagreba za 2012., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012., 
Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2014., prijedlozima 
programa po djelatnostima, o amandmanima radnih tijela i o Izvješću Odbora za financije. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je utvrdio novi Prijedlog programa 

javnih potreba u predškolskog odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada 
Zagreba za 2012. kojim se zamjenjuje Prijedlog programa upućen 15. studenoga te Izmjenu 
Prijedloga programa promicanja zdravlja u 2012. Izmjena postaje sastavnim dijelom 
Prijedloga programa promicanja zdravlja u 2012. 

 
Prijedlog 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 nacionalne manjine, Odbor za kontrolu, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i 
Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Odbor za financije podnio je Izvješće koje sadrži njegovo stajalište o mišljenjima, 

primjedbama i prijedlozima nadležnih radnih tijela te podnesenim amandmanima Savjeta 
mladih Grada Zagreba. 

Odbor je utvrdio Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi, koji je gradskim 
zastupnicima dostavljen. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao je sljedeće mišljenje: 
Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2012. te Prijedlog programa radova kapitalnih 

ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. nisu u skladu s 
Zaključkom o sklapanju Sporazuma između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada 
Zagreba (Službeni glasnik 4/11) temeljem kojeg je u Proračunu Grada Zagreba za 2012. na 
poziciji Kapitalna ulaganja na objektima društvenih djelatnosti za projekt 04. zdravstveni 
objekti i objekti socijalne skrbi, konto 4212, Poslovni objekti, trebalo osigurati sredstva u 
iznosu od 60.000.000,00 kn za izgradnju objekta Odjela VI. (Na navedenoj poziciji 
Prijedlogom je predviđen iznos od 30.000.000,00 kn.). Time je povrijeđen članak 6. stavak 5. 
Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08) koji određuje da se u proračunu planiraju 
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sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za plaćanje 
obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi. 

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti 
pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od 
roditelja - korisnika usluga 20. travnja 2011. Sadržaj odnosne važeće odluke koji u bitnom 
determinira sadržaj proračuna u dijelu koji se odnosi na predškolski odgoj nije akceptiran u 
Prijedlogu proračuna dostavljenog Gradskoj skupštini. Egzistentnost navedene odluke se 
ignorira, a istodobno se proračun u dijelu koji se odnosi na predškolski odgoj sačinjava prema 
Prijedlogu odluke koja se tek dostavlja na razmatranje Gradskoj skupštini. 

Amandmani na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2012. podneseni su u skladu s 
Poslovnikom. 

Odbor smatra da gradonačelnik treba za drugo čitanje Prijedloga proračuna isti 
pripremiti uvažavajući iznesene primjedbe. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili i Zaključak Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu u 

vezi Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2012. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić obrazlaže Prijedlog proračuna Grada Zagreba 

za 2012., Proračuna Grada Zagreba za 2012., Prijedlog projekcije proračuna Grada Zagreba za 
razdoblje 2013. - 2014. te prijedloge programa. 

 
U raspravi sudjeluju: Vilina Šincek-Pećanić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSU-a), 

Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Davor Bernardić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a), dr. sc. Josip Kregar (u ime Kluba gradskih zastupnika nezavisne 
liste), dr. sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Stjepan Horvat (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), mr. sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, 
Margareta Mađerić, Dan Špicer, Srđan Subotić, Božica Šolić, dr. sc. Velimir Srića, Martina 
Jović, Marin Knezović, Goran Kutlić, Nura Ismailovski, mr. pharm., Melita Mulić, dr. sc. 
Zvonko Maković i Jurica Meić. 

 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije i gradonačelnik Grada Zagreba 

Milan Bandić daju završnu riječ. 
 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj raspravi, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Boris Šprem predlaže da se kao sljedeća provede 

rasprava o točki 4. dnevnog reda. 
 
Gradska je skupština jednoglasno prihvatila da se kao sljedeća provede rasprava o točki 

4. dnevnog reda. 
 
 
4.  Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 
 

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

radno tijelo Odbor za komunalno gospodarstvo. 
 
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 (34 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o zaduživanju Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Boris Šprem predlaže da se kao sljedeća provede 
rasprava o točki 29. dnevnog reda. 

 
Gradska je skupština jednoglasno prihvatila da se kao sljedeća provede rasprava o točki 

29. dnevnog reda. 
 
 
29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za gradnju i opremanje osnovne škole i 
kombinirane dječje ustanove (vrtić i jaslice) po sistemu "ključ u ruke" u naselju Vrbani 
III. i osnivanje i prijenos prava građenja 
 

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

tijela Odbor za obrazovanje i šport. 
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Radna tijela nisu podržala Priijedlog. Odbor za financije zatražio je dodatni materijal. 
 
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 očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na upite 

Odbora za financije i Odbora za obrazovanje i šport. 
 
Boro Kisjelica, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović, Danira Bilić i Davor Bernardić. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju ponude za gradnju i opremanje osnovne škole i  

kombinirane dječje ustanove (vrtić i jaslice), po sistemu "ključ u ruke",  
u naselju Vrbani III. te osnivanju i prijenosu prava građenja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - 
korisnika usluga 
 

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

nadležno radno tijelo Odbor za financije. Radna tijela nisu podržala Prijedlog. 
 
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 Danira Bilić. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "protiv") nije prihvatila Prijedlog odluke o 
izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu 
usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga. 
 
 
3.  Prijedlog odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba 
Grada Zagreba u tehničkoj kulturi 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba 

u tehničkoj kulturi, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5.  Prijedlog odluke o promjeni naziva i sjedišta te proširenju djelatnosti Poliklinike 
PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, 
psihijatriju i medicinu rada 
 

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. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o promjeni naziva i sjedišta te proširenju djelatnosti Poliklinike PROMETNA 

MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu 
rada, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih 
objekata 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo. Odbor za 

gospodarski razvoj nije podržao Prijedlog. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Pretpostavka okrivljenikove nedužnosti (praesumptio inocentiae) je ustavno načelo i 

ujedno jedno od temeljnih načela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, sadržano u Kaznenom i Prekršajnom zakonu, a prema kojem je svatko nedužan i 
nitko se ne može smatrati krivim za prekršaj dok mu se pravomoćnim rješenjem ne utvrdi 
krivnja. Izravna posljedica postulata okrivljenikove nedužnosti je i načelo in dubio pro reo, 
prema kojem kod postojanja dvojbi o egzistentnosti činjenica koje tvore obilježja prekršaja i 
postojanja krivnje, takva se dvojba tumači u prilog okrivljeniku. 

Sukladno ustavnom načelu okrivljenikove nedužnosti odredbom čl. 84. Prekršajnog 
zakona propisano je "svatko je nedužan i nitko se ne može smatrati krivim za prekršaj dok 
mu se pravomoćnom odlukom o prekršaju ne utvrdi krivnja". 

Predlagatelj, obrazlažući osnovanost predložene Odluke navodi: "člankom 8. stavkom 
3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, propisano je da gradonačelnik može, po službenoj 
dužnosti, donijeti rješenje o skraćivanju radnog vremena, u skladu s mjerilima koja propisuje 
predstavničko tijelo odlukom, s obzirom na dugotrajnost postupaka pred sudovima, nije 
oportuno prihvatiti prijedlog Udruženja ugostitelja Zagreba, budući da bi takav uvjet znatno 
otežao mogućnost sankcioniranja ugostitelja koji se ne pridržavaju propisa". 

Nije sporan sadržaj odredbe čl. 8. st. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ali mjerila 
koja propisuje predstavničko tijelo svojom odlukom moraju biti u skladu s Ustavom 
Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske. Ističe se ujedno kako u konkretnom 
slučaju nije moguće primijeniti niti ustavnu odredbu koja iznimno dopušta ograničavanje 
poduzetničkih sloboda i vlasničkih prava. Ustavom Republike Hrvatske u odredbi članka 50. 
stavka 2. propisano je da se "poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu iznimno 
ograničiti, ali isključivo zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, 
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prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi". Kako se u konkretnom slučaju radi o 
podzakonskom aktu, a ne o zakonu, primjena odnosne ustavne odredbe nije moguća. 

Slijedom navedenog predložena izmjena kojom se prejudicijelno sankcionira 
potencijalna povrede pozitivnih propisa putem skraćivanja radnog vremena na neodređeno 
vrijeme, neovisno o činjenici što osnovanost prijava nije ustanovljena pravomoćnom 
odlukom nadležnog tijela, protivno je načelu nedužnosti. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je Amandman na Prijedlog odluke. Amandman 

postaje sastavni dio Prijedloga. Amandman su gradski zastupnici primili. 
 
Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 

poduzetništvo obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije prihvatila 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. 
 
 
7.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje 
Grad Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, 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 donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grad Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 



 21 

 
8.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - 
Vukovarska 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je dostavio i Analizu troškova 
projektiranja izgradnje i nadzora podzemne garaže. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 

Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za mjesnu samoupravu nisu podržali 
Prijedlog. 

Odbor za prostorno uređenje predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje dok se ne 
dostavi analiza faza prometnog rješenja na realizaciji Šarengradske ulice te svi podaci 
terminskog plana realizacije koridora Šarengradske ulice. 

Odbor za zaštitu okoliša predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje do dostave 
mišljenja Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja Savska - Vukovarska dok se ne dostavi analiza faza prometnog 
rješenja na realizaciji Šarengradske ulice te svi podaci terminskog plana realizacije koridora 
Šarengradske ulice. 

Gradska je skupština jednoglasno, sukladno prijedlogu Odbora za zaštitu okoliša 
odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja Savska - Vukovarska do dostave mišljenja Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - 
sjever. 
 
 
9.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 

Odbor za komunalno gospodarstvo nije podržao Prijedlog. 
Odbor za prostorno uređenje predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje navodeći 

da je u Prijedlog odluke potrebno dodati faze realizacije gradnje unutar obuhvata UPU-a i 
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faze realizacije prometnih rješenja izvan obuhvata UPU-a. Ukupan učinak UPU-a i kasnije 
izvedene gradnje na tom području treba biti pozitivan za Grad Zagreb u financijskom smislu, 
kao i za Gradsku četvrt Črnomerec u smislu povoljnih uvjeta izgradnje objekata društvene 
namjene. Potrebno je osigurati prikladan prostor za društvenu namjenu, što obvezno 
uključuje izgradnju sportske dvorane veličine cca 1800 m², s pripadajućim objektima 
(vanjsko igralište i parkiralište), te prostor za mjesnu samoupravu veličine cca 250 m². 

Odbor za zaštitu okoliša predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje do dostave 
cjelovitog prikaza prometnog rješenja za to područje. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno, sukladno prijedlogu Odbora za zaštitu okoliša 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Müllerov breg do dostave cjelovitog prikaza prometnog rješenja za to područje. 

Gradska se skupština suglasila s uvjetima koje je potrebno ispuniti a koje je u svojem 
Izvješću zatražio Odbor za prostorno uređenje. 
 
 

Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Morana Paliković Gruden 
obavještava gradske zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba kao predlagatelj sukladno 
članku 143. Stavku 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba povukao: 

 
točku 10. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore 

udruga za zaštitu potrošača za projekte edukacije, informiranja te savjetovanja 
potrošača 

 
točku 11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje 

financijske potpore za programe promicanja zdravlja i programe za branitelje iz 
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 

 
točku 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora za 

programe i projekte udruga s područja promicanja ljudskih prava 
 
točku 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora za 

programe i projekte udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i održivog razvoja 
 
točku 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih potpora za 

programe i projekte udruga koje djeluju na području održive energetske politike te 
suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama 

 



 23 

točku 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o kriterijima za 
ostvarivanje financijske potpore za socijalne i humanitarne programe i projekte od 
interesa za Grad Zagreb 

 
točku 16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje 

financijske potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada 
Zagreba 

 
točku 17. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za 

programe ili projekte iz područja zaštite životinja 
 
točku 18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za ostvarivanje 

financijske potpore za programe ili projekte od interesa za Grad Zagreb koje promiču 
temeljne vrijednosti Europske unije 
 
 
19.  Prijedlog zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 
2016. 
 

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

radna tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za mladež, Gradska koordinacija za ljudska 
prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada Zagreba. Odbor za 
gospodarski razvoj 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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 
ZAGREBAČKU STRATEGIJU 

zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016., 
 
u predloženom tekstu. 
Zagrebačka strategija se prilaže zapisniku. 
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20.  Prijedlog zaključka o sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Skopja i Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 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 (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Skopja i Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21.  Prijedlog zaključka o odobravanju financijskih sredstava Centar banci d.d. za 
kreditiranje razvoja malog gospodarstva 
 

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

radno tijelo Odbor za gospodarski razvoj. 
 
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 (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o odobravanju financijskih sredstava Centar banci d.d. za kreditiranje razvoja malog 

gospodarstva, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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22.  Prijedlog zaključka o provedbi projekta gradnje podzemne garaže s trgovačko 
uslužnim sadržajima i športskom dvoranom na lokaciji srednjoškolskog igrališta 
Savska - Kačićeva - Klaićeva - Kršnjavoga po modelu javno-privatnog partnerstva 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za prostorno uređenje. 
Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za komunalno gospodarstvo nisu podržali 

Prijedlog. 
Odbor za prostorno uređenje predložio je Gradskoj skupštini da odgodi raspravu i 

odlučivanje do iduće sjednice Gradske skupštine i dostave svih podataka potrebnih za ocjenu 
opravdanosti tog projekta. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 

Gradska je skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "suzdržanim"), sukladno prijedlogu 
Odbora za prostorno uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o 
provedbi projekta gradnje podzemne garaže s trgovačko uslužnim sadržajima i športskom 
dvoranom na lokaciji srednjoškolskog igrališta Savska - Kačićeva - Klaićeva - Kršnjavoga po 
modelu javno-privatnog partnerstva do iduće sjednice Gradske skupštine i dostave svih 
podataka potrebnih za ocjenu opravdanosti tog projekta. 

 
 

23.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja javne gradske površine - 
tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek) 
 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
Odbor za prostorno uređenje nije podržao Prijedlog. 
Odbor za financije, Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za kontrolu predlažu 

Gradskoj skupštini da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu dok se ne prihvate izmjene i 
dopune Proračuna Grada Zagreba za 2011. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o kupnji nekretnina (radi formiranja 
javne gradske površine - tematske zone - Z4, na području istočnog dijela Parka Bundek) dok 
se ne prihvate izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2011. 
 
 
24.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Medikol Grupa d.o.o.) 
 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
Odbor za financije nije podržao Prijedlog. Odbor za financije predlaže Gradskoj 

skupštini da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu dok Ministarstvo financija - porezna 
uprava još jedanput ne procijeni tržišnu vrijednost za traženu nekretninu s obzirom da se po 
mišljenju Odbora nekretnina nalazi na atraktivnoj lokaciji. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o prodaji zemljišta (Medikol Grupa 
d.o.o.) dok Ministarstvo financija - porezna uprava još jedanput ne procijeni tržišnu 
vrijednost za traženu nekretninu s obzirom da se nekretnina nalazi na atraktivnoj lokaciji. 
 
 
25.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (društvo Allegheny Financial Projekt d.o.o.) 
 

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. 
Nadležna radna tijela nisu podržala Prijedlog. 

Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini da odgodi raspravu i odlučivanje o 
Prijedlogu do izrade potrebnih studija koje bi se odnosile na promet i zaštitu okoliša s 
obzirom na primjedbe Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka- jug, kojima su obrazložili svoje 
negativno mišljenje. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili mišljenje Vijeća Gradske četvrti Trenjevka - jug. 

Mišljenje je negativno. 
 
Gradska je skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "protiv"), sukladno prijedlogu 

Odbora za financije odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta 
(društvo Allegheny Financial Projekt d.o.o.) do izrade potrebnih studija koje bi se odnosile na 
promet i zaštitu okoliša s obzirom na primjedbe Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka- jug, 
kojima su obrazložili svoje negativno mišljenje. 
 
 
26.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja nekretnina označenih 
kao 182/534 dijela z.k.č. 1946/27, površine 534 m² i 28/894 dijela z.k.č. 1947/1, površine 
894 m², obje k.o. Grad Zagreb, za formiranje čestice za izgradnju stambeno-poslovne 
građevine s podzemnom garažom u Ulici Svetice) 
 

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

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

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

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja (prodaja nekretnina označenih kao 182/534 dijela z.k.č. 

1946/27, površine 534 m² i 28/894 dijela z.k.č. 1947/1, površine 894 m², obje k.o. Grad 
Zagreb, za formiranje čestice za izgradnju stambeno-poslovne građevine s podzemnom 

garažom u Ulici Svetice), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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27.  Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje 
ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "1A", 
"1B", "2", "3" i "4" prema UPU "Prečko - zapad", te produžene Horvaćanske ulice, 
sve s komunalnom infrastrukturom 
 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
Radna tijela nisu podržala Prijedlog. 

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

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet ispričava se gradskim zastupnicima za 
neprimjeneno ponašanje tijekom rasprave o točki 1. dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "protiv") nije prihvatila Prijedlog zaključka o 

izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "1A", "1B", "2", "3" i "4" prema UPU 
"Prečko - zapad", te produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom infrastrukturom. 
 
 
28.  Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje 
ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "A", 
"B", "C-1", "C-2" i "D" prema UPU "Savska Opatovina", te produžene Horvaćanske 
ulice, sve s komunalnom infrastrukturom 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv" i 2 "suzdržana") nije prihvatila 

Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 
financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnica "A", "B", "C-1", "C-2" 
i "D" prema UPU "Savska Opatovina", te produžene Horvaćanske ulice, sve s komunalnom 
infrastrukturom. 
 
 
30.  Prijedlog zaključka o sklapanju Aneksa Sporazumu između Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan" i Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je utvrdio novi Prijedlog zaključka o 
sklapanju Aneksa Sporazumu između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba 
kojim se zamjenjuje ranije dostavljeni prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluje Boris Šprem. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Aneksa Sporazumu između 

Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
31.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja dijela ulice Antuna Šoljana, od 
produžene ulice Medpotoki do ulice Jankomir 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o kupnji nekretnine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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32. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad dodjelom godišnjih 
nagrada Hrvatskoga društva likovnih umjetnika 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim skijaškim 
natjecanjem Zagreb Children FIS. i 77. susretom gradova Zagreba i Celja "Dvoboj 
Zagreb - Celje" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad dodjelom godišnjih nagrada Hrvatskoga društva 

likovnih umjetnika, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim skijaškim natjecanjem Zagreb 

Children FIS. i 77. susretom gradova Zagreba i Celja "Dvoboj Zagreb - Celje", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometne površine 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnoprometne površine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  Izvještaj o radu savjeta mladih Grada Zagreba za razdoblje od 15. srpnja 2010. do 
15. studenoga 2011. 
 

Izvještaj je podnio Savjet mladih Grada Zagreba. 
 
Izvještaj je razmotrio Odbor za mladež, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za mladež gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za mladež donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvještaj o radu savjeta mladih Grada 

Zagreba za razdoblje od 15. srpnja 2010. do 15. studenoga 2011. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

 
35.  - Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2012. godinu 
- Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2012. 
 

Savjet mladih Grada Zagreba donio Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 
2012. godinu i utvrdio Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta 
mladih Grada Zagreba za 2012 te ih dostavio Gradskoj skupštini na odobrenje. 

 
Program rada i Prijedlog financijskog plana su razmotrili Odbor za mladež, kao 

matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za financije. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2012. 

 
Gradska skupština Grada Zagreba odobrava Program rada Savjeta mladih Grada 

Zagreba za 2012., što ga je donio Savjet mladih Grada Zagreba. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Savjeta 

mladih Grada Zagreba za 2012. 
 
1. Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Prijedlog financijskog plana radi 

ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2012., što ga je predložio 
Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
2. Prijedlog financijskog plana iz točke 1. ovog zaključka dostavit će se Gradskom 

uredu za financije radi uvrštavanja planiranih sredstava u proračun Grada Zagreba za 2012. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36.  - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Antuna Mihanovića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Antuna Branka Šimića 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da se zajedno glasuje davanju 
prethodne suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
škole Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb, Varšavska 18, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 8. studenoga 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Antuna Branka Šimića 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
škole Antuna Branka Šimića, Zagreb, Krotovica 15, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 
20. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Osnovne škole Antuna Mihanovića 
 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
škole Antuna Mihanovića, Zagreb, Dubečka 5, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 18. 
listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
37.  - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Učeničkog doma Ivana Mažuranića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Elektrostrojarske obrtničke škole 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Klasične gimnazije 
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- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Geodetske tehničke škole 
 

Predlagatelji su Domski odbor i školski odbori. 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 

prethodne suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta Učeničkog doma 
i srednjih škola. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Ivana Mažuranića 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Učeničkog doma Ivana Mažuranića, Zagreb, Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 12, 
što ga je utvrdio Domski odbor Ustanove 21. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Elektrostrojarske obrtničke škole 
 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Elektrostrojarske obrtničke škole, Zagreb, Selska 83, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 20. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Klasične gimnazije 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Klasične 
gimnazije, Zagreb, Križanićeva 4a, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 2. studenoga 
2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Geodetske tehničke škole 
 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Geodetske 
tehničke škole, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 30. rujna 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
38.  - Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 
 

Predlagatelji su upravna vijeća domova za starije i nemoćne osobe. 
 
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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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 
suglasnosti na statute domova za starije i nemoćne osobe. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 
 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar", Zagreb, Klaićeva 10, 
što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 8. lipnja 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb, Zagreb, 
Trg Drage Iblera 8, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 20. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park, Zagreb, Ivanićgradska 
52, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 28. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb, Zagreb, 
Donje Svetice 89, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 24. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 
12, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 20. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb, 
Hegedušićeva 20, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 21. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb, Zagreb, 
Islandska ulica 2, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 21. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb, Zagreb, 
Dunjevac 17, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 27. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb, Zagreb, 
Trg Slavoljuba Penkale 1, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 26. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 
 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, 
što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 25. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 

 
Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb, Zagreb, 
Milovana Gavazzija 26, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 25. listopada 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
39.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Arheološkog muzeja u Zagrebu. 
 
Prijedlog za imenovanje upućen je gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i 

davanje mišljenja. Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio i prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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40. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja upućen je gradonačelniku na razmatranje i davanje 

mišljenja. Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao 

matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
 
ada) Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije prihvatila 

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
 
adb) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
41. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Iskrica" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Iskrica". 
 
b) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Jarun" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Jarun". 
 
Prijedlozi za imenovanje upućeni su gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenja gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio i prijedloge akata i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Iskrica", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jarun", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
42. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Stomatološke poliklinike Zagreb 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Psihijatrijske 
bolnice "Sveti Ivan" 
 

Predlagatelj je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Stomatološke poliklinike Zagreb, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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43.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu 
prava pacijenata Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju članova 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba, 
 

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

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
45.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Maksimir 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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46.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Remetinec" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Duga" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Remetinec", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Duga", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
47.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
kulturu "Novi Zagreb" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu "Novi Zagreb", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
48.  Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj glavnoj 
skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini trgovačkog 

društva Vodoprivreda Zagreb d.d., 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem zaključuje 31. sjednicu u 16,35 
sati. 
 
KLASA: 021-05/11-01/404 
URBROJ: 251-01-06-11-7 
Zagreb, 29. studenoga 2011. 
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