
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
32. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

19. prosinca 2011. 



ZAPISNIK 
 

32. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 19. prosinca 2011, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 10,10 sati 

 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Željko 

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

 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, dr. sc. Velimir Srića 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; Anica Tavra - zamjenica pročelnika 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; Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 
poduzetništvo;Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i 
održivi razvoj; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
Zvonimir Šostar - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; mr. sc. Višnja Fortuna - 
pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; 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; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove; Ivica Fanjek - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Tedi Lušetić i 
Vjera Salopek - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije; Biserka Bucković - 
zamjenici pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin - 
zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet; Ines Bravić i Boro Kisjelica - zamjenici pročelnice Gradskog 
ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada; Renata Šimon - zamjenica pročelnika 



 2 

Službe za mjesnu samoupravu; Dianora Kobia Lulić - pomoćnica pročelnika Stručne službe 
gradonačelnika; Marijana Sironić, Gordan Hanžek, Vesna Lubin, Mijo Bezer i Vladimir 
Gruborović - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Marinka Bakula Anđelić - pomoćnica pročelnice 
Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Sandra Tucak Zorić - pomoćnica 
pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Jasna Drnić Vranić 
- pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada; 
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; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; 
Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 
istok; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad; Saša 
Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Željko Sladović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Josipa Bašić – potpredsjednica Vijeća Gradske 
četvrti Gornja Dubrava; prof. dr. sc. Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Donja Dubrava; Andreja Kralj – predsjednica Vijeća Podsused - Vrapče; Mario Jelić - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; 
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.; Bruno Lacković - direktor 
Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Mladen Pejnović - predstavnik Gradske plinare Zagreb - 
Opskrba; 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; 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; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; 
Raman Fazlievski – potpredsjednik Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba; 
Kemal Bukvić - predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; Jasminka Petter – 
predstavnica njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina Kovačević - predstavnica 
ruske nacionalne manjine Grada Zagreba; Tomislav Stojak - tajnik Gradskog odbora HNS-a 
Zagreba; Darko Rubčić - ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu i djelatnici Stručne službe 
Gradske skupštine. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem otvara 32. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 37 (naknadno je evidentirano 48 gradskih zastupnika) 

od ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
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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 nad izložbom kojom se obilježava 20. godišnjica rada "20 Božića" s 
financijskom potporom u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") prihvaća zapisnik 31. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 29. studenoga 2011. 
 
Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za 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. 

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

invaliditetom obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog odluke o izmjenama 
Odluke o socijalnoj skrbi. 

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

obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o sklapanju II. aneksa 
Sporazumu između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba. 

 
Mr. sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 

poduzetniištvo obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o izmjeni 
Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkom društvu Zagrebački holding 
d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za obnovu i razvoj. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za 
Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra - 
Crveni spust. 

 
Andrea Šulentić, pomoćnica pročelnika Ureda gradonačelnika obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o sklapanju Izjave o namjeri između Grada Rima i 
Grada Zagreba. 

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

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb, Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi i Prijedlog zaključka o izmjenama 
zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u trgovačkim društvima. 
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Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

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. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi. 
 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o sklapanju II. aneksa Sporazumu između Psihijatrijske bolnice "Sveti 
Ivan" i Grada Zagreba. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkom 
društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za obnovu i razvoj. 

 
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra - 
Crveni spust. 

 
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o sklapanju Izjave o namjeri između Grada Rima i Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za 
usluge u kulturi. 

 
Gradska skupština većinom glasova (40 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne 
direkcije Zagreb. 

 
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o izmjenama zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u 
trgovačkim društvima. 
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Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 

dopunama. 
 
 

D N E V N I  R E D 
 
 
1.  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 
 

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

3. Prijedlog zaključka o sklapanju II. aneksa Sporazumu između Psihijatrijske 
bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

4. 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. 
* drugo čitanje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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5.  Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2010. s obrađenim primjedbama i 
prijedlozima iznesenim na sjednicama radnih tijela i Gradske skupštine Grada 
Zagreba 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 

6.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz područja 
zaštite potrošača 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

7.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i 
drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja i područja 
branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i 
civilne invalida rata 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

8.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 
područja promicanja ljudskih prava 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

9.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 
područja promicanja temeljnih vrijednosti Europske unije 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

10.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz područja 
zaštite okoliša i održivog razvoja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

11.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 
područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena 
i prilagodbe tim promjenama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

12.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i 
drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

13.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga 
mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

14.  Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 
područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

15.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - 
Vukovarska 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

16.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubrava - Centar 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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17.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski 

park - istok 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

18.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski 
park - zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

19.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

20.  Prijedlog odluke o dopuni djelatnosti Osnovne škole Matije Gupca 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

21. Prijedlogu zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje 
trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za 
obnovu i razvoj 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

22. Prijedlogu zaključka o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste 
Gornja Bistra - Crveni spust 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

23. Prijedlogu zaključka o sklapanju Izjave o namjeri između Grada Rima i Grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

24.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za 
smještaj starijih osoba na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

25.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja nekretnine označene 
kao z.k.č. br. 3033/1 k.o. Sesvete novo, oranica Senjska ulica) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

26.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja zemljišta u svrhu 
izgradnje Župne crkve s pastoralnim centrom i hostelom u naselju Špansko - 
Oranice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

27.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja Remetinečkog odvojka) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

28.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja pristupne ceste između ulica 
Donje Vrapče i Injatičke u Zagrebu) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

29.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Medikol Grupa d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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30.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Erste Group Immorent Leasing d.o.o.) 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

31.  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 
 

32.  Prijedlog plana zaštite i spašavanja za područje Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

33.  Prijedlog zaključka o imenovanju osoba za obavljanje pregleda umrlih izvan 
zdravstvene ustanove 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

34.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

35.  Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba u 
razdoblju od 1. siječnja do 29. studenoga 2011. 
Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba 
 

36.  Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenja Grada Zagreba za 2010. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 

37.  Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 

38.  a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
Predlagatelj: Upravno vijeće Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
 

 b) Prijedlogu zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog 
centra za usluge u kulturi 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

39.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra za kulturu i film Augusta Cesarca 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za kulturu i film Augusta Cesarca 
 

40.  a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb 
Predlagatelj: Upravno vijeće Koncertne direkcije Zagreb 
 

 b) Prijedlogu zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne 
direkcije Zagreb 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

41.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" 
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42.  Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u 
Skupštini u trgovačkim društvima 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnice i gradske zastupnike da sukladno članku 147. Poslovnika pitanja na sjednici 
Gradske skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku. 

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

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

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 15 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

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

Zagreba Milanu Bandiću što Grad Zagreb čini da zaštiti svoju imovinu i iseli ilegalne stanare 
jer ima informaciju da je u posljednja dva mjeseca u naselju Zapruđe provaljeno u 20 
gradskih stanova. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio da će provjeriti informaciju o 
provali u gradske stanove u naselju Zapruđe te o istome informirati gradskog zastupnika. 

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o povećanju cijena pojedinih 
usluga koje pruža Zagrebački holding d.o.o., prvenstveno o povećanju cijena usluga ZET-a. 

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

 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koliko će se povećati cijene usluge ZET-a za 
studente. 

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

 



 10 

Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 
trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću što će, kada i za koliko 
poskupjeti u Gradu Zagrebu. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću što Zagrebački holding čini kako bi se 
spriječila krađa papira iz kontejnera za papir. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se ukloni ili obnovi 
metalna ploča na Gupčevoj zvijezdi postavljena u spomen na veliku tramvajsku nesreću iz 
1954. 

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

 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kojim traži konkretan odgovor u pisanom obliku, budući da je prije pola 
godine dobio općeniti odgovor. Što se može napraviti da građani koji imaju stambene ili 
poslovne objekte uz ceste kojima ne upravlja Grad Zagreb ne moraju plaćati ulaz u vlastito 
dvorište, odnosno naknadu za cestovno zemljište. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da ne dođe do poskupljenja usluga Zagrebačkog holdinga izvan onog što je već u 
nekoliko navrata najavio. 

 
Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr. pharm. postavlja pitanje predsjedniku 

Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću hoće li prostor 
nekadašnje Zagrepčanke u Heinzelovoj, koji je pretvoren u kulturni centar, i dalje služiti toj 
namjeni ili postoje neke druge namjere u vezi s njim. 

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

 
Gradski zastupnik Goran Kutlić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto ništa nije poduzeto, te kada će se poduzeti propisane radnje po dopisu 
SDP-a iz srpnja ove godine upućenog Službi za mjesnu samoupravu i Vijeću Gradske četvrti 
Novi Zagreb - zapad kojim je upozoreno da jedna vijećnica u Vijeću Gradske četvrti Novi 
Zagreb - zapad više ne stanuje na području te gradske četvrti te bi joj zbog navedenog razloga 
trebao prestati mandat. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je odgovorio da nije znao za tu 
informaciju te najavio da će poduzeti ono što je u njegovoj nadležnosti. 

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

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o budućnosti Zagrebačkog holdinga s 
obzirom da je u gubicima i da li će ga građani Grada Zagreba izvući s najavljenim nametima. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću i gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću zašto se u Gradu Zagrebu nije počeo primjenjivati sustav naplate odvoza smeća 
određen Zakonom o otpadu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. te na koje će se, ukoliko 
dođe do poskupljenja odvoza smeća, cijene to poskupljenje obračunavati. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će početi raditi žičara na Sljemenu i koliko će to koštati te zašto sada ne 
radi. 

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

Milanu Bandiću kada će građani Grada Zagreba iz naselja Gornji Dragonožec i Lipnica 
napokon dobiti vodu. Gradski zastupnik traži konkretan odgovor na pitanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću može li mu odgovoriti koliko Gradska četvrt Sesvete daje u Proračun Grada 
Zagreba a koliko dobiva iz tog proračuna.  

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik je nakon usmenog odgovora gradonačelnika Grada Zagreba zatražio 

odgovor u pisanom obliku. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
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Gradski zastupnik mr .sc. Josip Hren postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 
društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću je li točno da je Zagrebački holding d.o.o. ili 
Podružnica Zagrebački velesajam sufinancirao Sajam erotike na Velesajmu ove godine, s 
koliko sredstava, iz kojih razloga i s kakvim financijskim efektima. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Predsjednik Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović je 

najavio odgovor u pisanom obliku o strukturi prihoda i rashoda za Sajam erotike. 
 
 

1.  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. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport i gradonačelnik 

Grada Zagreba Milan Bandić obrazlažu Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Boris 

Šprem (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), dr. sc. Josip Kregar (u ime Kluba gradskih 
zastupnika Nezavisne liste) i Stjepan Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a). 

 
Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (41 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za 

naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga, 
 

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

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Marinka Bakula Anđelić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i 

osobe s invaliditetom obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (42 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
3.  Prijedlog zaključka o sklapanju II. aneksa Sporazumu između Psihijatrijske bolnice 
"Sveti Ivan" i Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (42 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju II. aneksa Sporazumu između 

Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  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. 
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- 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. 
* drugo čitanje 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Na 31. sjednici Gradske skupštine provedena je prethodna rasprava u prvom čitanju o 

navedenim aktima, o amandmanima Savjeta mladih Grada Zagreba i o Izvješću Odbora za 
financije. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba je podnio Izvješće o rezultatima provođenja prethodne 

rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2012., Prijedloga odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012., Prijedloga projekcije proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2013. - 2014. te prijedloga programa po djelatnostima. Izvješće su 
gradski zastupnici primili. 

 
Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2012. podnio je Savjet mladih 

Grada Zagreba (4 amandmana). 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba prihvatio je 2. amandman Savjeta mladih Grada 

Zagreba, dok je 1., 3. i 4. prihvatio djelomično kroz vlastiti amandman. S obzirom na 
navedeno Savjet mladih Grada Zagreba povukao je amandmane 1., 3. i 4. 

 
Gradonačelnik je donio: 
- Zaključak o amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2011. koji postaje 

sastavni dio Prijedloga 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012. 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom odgoju i 

obrazovanju Grada Zagreba za 2012. 
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- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u srednjem odgoju i 
obrazovanju Grada Zagreba za 2012. 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u športu Grada Zagreba 
za 2012. godinu 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba 
za 2012. 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa promicanja zdravlja u 2012. 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa i projekata od socijalnog značenja u 

2012. 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa i projekata socijalnog i humanitarnog 

značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012. 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa radova na području vodnog 

gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 

društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 
 
Izmjene predloženih programa postaju sastavni dio tih programa. 
 
Odbor za financije, kao matično radno tijelo razmotrio je Izvješće o rezultatima 

provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje o svim prijedlozima akata te podneseni 
amandman i prijedloge za izmjene programa gradonačelnika Grada Zagreba te je predložio 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba da donese Proračun Grada Zagreba za 2012. s podnesenim 
amandmanom koji je postao sastavni dio Prijedloga, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada 
Zagreba za 2012., Projekciju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2014., te 
predložene programe s izmjenama predlagatelja koje postaju sastavnim dijelom prijedloga. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje Prijedloga 

proračuna Grada Zagreba za 2012. podneseno je u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

Amandman na Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2012. te prijedlozi izmjena i 
dopuna prijedloga programa podneseni su u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog proračuna Grada 
Zagreba za 2012., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012., 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2014., te prijedloge 
programa po djelatnostima s osnove njihove usklađenosti sa zakonima, Statutom Grada 
Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i smatra da Gradska skupština 
može razmotriti prijedloge i donijeti: 

- Proračun Grada Zagreba za 2012., s amandmanom predlagatelja koji je postao 
sastavnim dijelom Prijedloga,  

- Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012., 
- Projekciju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2013. - 2014. i 
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- programe javnih potreba po djelatnostima s izmjenama predlagatelja koje su postale 
sastavnim dijelom prijedloga programa. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Vjera Salopek, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije obrazlaže prijedloge. 
 
Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 

Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), dr. sc. Josip Kregar (u ime Kluba 
gradskih zastupnika Nezavisne liste), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), 
Stjepan Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Stanko Gačić, Danira Bilić i mr. 
sc. Josip Hren. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština većinom glasova (40 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

PRORAČUN 
Grada Zagreba za 2012., 

 
u predloženom tekstu, s amandmanom predlagatelja. 
Proračun se prilaže zapisniku. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012.,  
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (39 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

PROJEKCIJU 
Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2013. - 2014., 

 
u predloženom tekstu. 
Projekcija se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (45 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 
programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi 
Grada Zagreba za 2012., Prijedlogu programa javnih potreba učeničkog i studentskog 
standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2012., Prijedlogu programa javnih potreba u srednjem odgoju i 
obrazovanju Grada Zagreba za 2012., Prijedlogu programa javnih potreba u osnovnom 
odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012., Prijedlogu programa javnih potreba u 
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tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2012., Prijedlogu programa javnih potreba u športu Grada 
Zagreba za 2012. godinu, Prijedlogu programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 
2012., Prijedlogu programa promicanja zdravlja u 2012., Prijedlogu programa za branitelje iz 
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2012., 
Prijedlogu programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., Prijedlogu programa i 
projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s 
invaliditetom u 2012., Prijedlogu programa radova na području vodnog gospodarstva, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i Prijedlogu programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 
 

Gradska skupština većinom glasova (40 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

PROGRAM 
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2012., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci 

zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2012., 
 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2012., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2012. godinu, 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAME 

promicanja zdravlja u 2012., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Programi se prilažu zapisniku. 
 

PROGRAM 
za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata 

i civilne invalide rata za 2012., 
 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAME I PROJEKTE 
od socijalnog značenja u 2012., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Programi i projekti se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAME I PROJEKTE 
socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s 

invaliditetom u 2012., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Programi i projekti se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
radova na području vodnog gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva 

u Gradu Zagrebu u 2012., 
 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 
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5.  Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2010. s obrađenim primjedbama i 
prijedlozima iznesenim na sjednicama radnih tijela i Gradske skupštine Grada Zagreba 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
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 socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mjesnu 
samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za socijalnu 
skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i Odbor 
za kulturu nisu podržali Izvješće. 

Odbor za financije, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za 
kontrolu primili su Izvješće na znanje. 

 
Odbor za mjesnu samoupravu predložio je Prijedlog zaključka. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Ines Bravić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže Izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Stanko Gačić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), mr. sc. 

Tatjana Holjevac (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac) i Morana Paliković Gruden. 

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "protiv"), sukladno prijedlogu Odbora 

za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prima se na znanje Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2010. s obrađenim 

primjedbama i prijedlozima iznesenim na sjednicama radnih tijela i Gradske skupštine Grada 
Zagreba. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za mjesnu 

samoupravu donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da vijećima gradskih četvrti dostavi 

informaciju o kompletnoj imovini Grada Zagreba (stanovima, poslovnim prostorima i 
zemljištima) po pojedinoj gradskoj četvrti. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština objedinila je raspravu o prijedlozima od točke 6. do točke 14. 
 
Točka 6. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz 
područja zaštite potrošača 
 
Točka 7. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga 
i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja i područja branitelja 
iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilne invalida rata 
 
Točka 8. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga 
iz područja promicanja ljudskih prava 
 
Točka 9. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga 
iz područja promicanja temeljnih vrijednosti Europske unije 
 
Točka 10. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz 
područja zaštite okoliša i održivog razvoja 
 
Točka 11. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte 
udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih 
promjena i prilagodbe tim promjenama 
 
Točka 12. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte 
udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja  
 
Točka 13. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte 
udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba 
 
Točka 14. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte 
udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva 
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Predlagatelj odluka je gradonačelnik Grada Zagreba, koji je podnio amandmane na 
prijedloge odluka. Amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga. Amandmane su gradski 
zastupnici primili. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz područja 

zaštite potrošača je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo i kao 
nadležno radno tijelo Odbor za financije. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih 

pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja i područja branitelja iz Domovinskog 
rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilne invalida rata je razmotrio Odbor za 
zdravstvo, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za financije. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 

područja promicanja ljudskih prava je razmotrila Gradska koordinacija za ljudska prava, kao 
matično radno tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za financije i Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova. Gradska koordinacija za ljudska prava podnijela je amandmane na 
Prijedlog. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 

područja promicanja temeljnih vrijednosti Europske unije je razmotrio Odbor za 
međugradsku i međunarodnu suradnju, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo 
Odbor za financije. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz područja 

zaštite okoliša i održivog razvoja je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno 
tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za financije. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 

područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno tijelo i 
kao nadležno radno tijelo Odbor za financije. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih 

pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja je razmotrio Odbor za socijalnu 
skrb, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za financije. 

 
Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga mladih ili 

udruga za mlade Grada Zagreba je razmotrio Odbor za mladež, kao matično radno tijelo i kao 
nadležna radna tijela Odbor za financije i Savjet mladih Grada Zagreba. 
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Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 

područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva je razmotrio Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo 
Odbor za financije. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge i amandmane s 

osnove njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba o očitovanju na 

amandmane na Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga 
iz područja promicanja ljudskih prava što ih je podnijela Gradska koordinacija za ljudska 
prava. Gradonačelnik je prihvatio amandmane. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz područja zaštite potrošača, 
Prijedlogu odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih 
pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja i područja branitelja iz Domovinskog 
rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilne invalida rata, Prijedlogu odluke o 
dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih 
prava, Prijedlogu odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 
područja promicanja temeljnih vrijednosti Europske unije, Prijedlogu odluke o dodjeli 
financijskih potpora za programe i projekte iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, 
Prijedlogu odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja 
održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim 
promjenama, Prijedlogu odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i 
drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja, Prijedlogu odluke o 
dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada 
Zagreba i Prijedlogu odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz 
područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva. 
 

Gradska skupština većinom glasova jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ad6.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz područja zaštite potrošača, 
 

u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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ad7.) 

ODLUKU 
 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih 

osoba iz područja promicanja zdravlja i područja branitelja iz Domovinskog rata i 
njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilne invalida rata, 

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

ad8.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja 
ljudskih prava, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja i amandmanima što ih je predlagatelj 
prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ad9.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja promicanja 
temeljnih vrijednosti Europske unije, 

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

ad10.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte iz područja zaštite okoliša i 
održivog razvoja, 

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

ad11.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja održive 
energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim 

promjenama, 
 

u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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ad12.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih 
osoba socijalnog i humanitarnog značenja, 

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

ad13.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga mladih ili udruga za 
mlade Grada Zagreba, 

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

ad14.) 
ODLUKU 

 o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja zaštite 
životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - 
Vukovarska 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska je skupština na 31. sjednici, 29. studenoga 2011. sukladno prijedlogu Odbora 

za prostorno uređenje odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu dok se ne dostavi analiza 
faza prometnog rješenja na realizaciji Šarengradske ulice te svi podaci terminskog plana 
realizacije koridora Šarengradske ulice. Također je sukladno prijedlogu Odbora za zaštitu 
okoliša odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu do dostave mišljenja Vijeća Gradske 
četvrti Trešnjevka - sjever. 

 
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 iz razloga 
što u Prijedlogu odluke treba ograničiti tlocrt objekta i time smanjiti izgrađenost objekta. 
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Nadalje je potrebno razraditi model financiranja građevinskog zemljišta kao i pribaviti 
mišljenje Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dopune materijala 6. i 9. prosinca 2011. 

Dopune materijala gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 

Vera Petrinjak-Šimek, Margareta Mađerić (replika), Zvane Brumnić, Milan Bandić (davanje 
objašnjenja), Zvane Brumnić (replika), Milan Bandić (davanje objašnjenja), Dinka Pavelić, 
dipl. ing., Milan Bandić (davanje objašnjenja), Jurica Meić, Milan Bandić (davanje 
objašnjenja), Dinka Pavelić, dipl. ing. (replika), Milan Bandić (davanje objašnjenja), 
Marijana Sironić (objašnjenje u ime predlagatelja), Morana Paliković Gruden, Milan Bandić 
(davanje objašnjenja) i Stjepan Horvat. 

 
Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 4 "suzdržana"), sukladno prijedlogu 

Odbora za prostorno uređenje odgodila odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja Savska - Vukovarska iz razloga što u Prijedlogu odluke 
treba ograničiti tlocrt objekta i time smanjiti izgrađenost objekta. Nadalje je potrebno 
razraditi model financiranja građevinskog zemljišta kao i pribaviti mišljenje Vijeća Gradske 
četvrti Trešnjevka - sjever. 
 
 
16.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubrava - Centar 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. Amandmane su gradski zastupnici primili. 

 
Gradska je skupština na 30. sjednici, 25. listopada 2011. sukladno prijedlozima radnih 

tijela odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu dok gradonačelnik Grada Zagreba 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba ne dostavi podatke o načinu rješavanja problema 
parkiranja te je sukladno prijedlogu Odbora za Statut, Poslovnik i propise odgodila raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu do dostave mišljenja Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava. 

 
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. 

Nadležna radna tijela nisu podržala Prijedlog. 
Odbor za prostorno uređenje predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje iz razloga 

što je potrebno u Prijedlogu odluke predložiti etapnost korištenja s obzirom na kapacitet 
parkirnih površina. Etapnost korištenja potrebno je predvidjeti prvenstveno iz razloga što 
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problem parkiranja treba sustavno riješiti jer je nedostajući broj parkirnih mjesta ne samo u 
obuhvatu UPU-a već i odmah uz obuhvat, ali izvan obuhvata Plana. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu mišljenje i nalaz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove po kojem akti ispravaka odluka o donošenju 
prostornih planova ne proizvode pravne učinke, Odbor smatra  da se ne mogu donositi odluke 
o izradi prostornih planova, odnosno odluke o izradi izmjena i dopuna prostornih planova dok 
se ne riješi pitanje nezakonitosti ispravaka prostornih planova.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Stjepan Horvat i Zvane Brumnić. 
 
Gradska je skupština većinom glasova (30 "za" i 3 "suzdržana"), sukladno prijedlogu 

Odbora za prostorno uređenje odgodila odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Dubrava - Centar iz razloga što je potrebno u Prijedlogu odluke 
predložiti etapnost korištenja s obzirom na kapacitet parkirnih površina. Etapnost korištenja 
potrebno je predvidjeti prvenstveno iz razloga što problem parkiranja treba sustavno riješiti 
jer je nedostajući broj parkirnih mjesta ne samo u obuhvatu UPU-a već i odmah uz obuhvat, 
ali izvan obuhvata Plana. 
 
 
17.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski 
park - istok 
 

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. 

Radna tijela nisu podržala Prijedlog. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu mišljenje i nalaz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove po kojem akti ispravaka odluka o donošenju 
prostornih planova ne proizvode pravne učinke, Odbor smatra  da se ne mogu donositi odluke 
o izradi prostornih planova, odnosno odluke o izradi izmjena i dopuna prostornih planova dok 
se ne riješi pitanje nezakonitosti ispravaka prostornih planova.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatni materijal koji su gradski zastupnici 
primili. 

 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluje Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv" i 6 "suzdržanih") nije prihvatila 

Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski park - istok. 
 
 
18.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski 
park - zapad 
 

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. 

Radna tijela nisu podržala Prijedlog. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu mišljenje i nalaz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove po kojem akti ispravaka odluka o donošenju 
prostornih planova ne proizvode pravne učinke, Odbor smatra  da se ne mogu donositi odluke 
o izradi prostornih planova, odnosno odluke o izradi izmjena i dopuna prostornih planova dok 
se ne riješi pitanje nezakonitosti ispravaka prostornih planova.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatni materijal koji su gradski zastupnici 

primili. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "protiv" i 4 "suzdržana") nije prihvatila 

Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski park - zapad. 
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19.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. Amandmane su gradski zastupnici primili. 

 
Gradska je skupština na 31. sjednici, 29. studenoga 2011. sukladno prijedlogu Odbora 

za zaštitu okoliša odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu do dostave cjelovitog prikaza 
prometnog rješenja za to područje. Također se suglasila s uvjetima koje je potrebno ispuniti a 
koje je u svojem Izvješću zatražio Odbor za prostorno uređenje. 

 
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 zaštitu okoliša nisu podržali Prijedlog. 
Odbor za prostorno uređenje predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje iz razloga 

što je potrebno Prijedlog odluke doraditi na način da se ispita mogućnost dorade prometnog 
rješenja kao spoj na ulicu Črnomerec umjesto na Ilicu. Potrebno je predvidjeti način provedbe 
etapnosti prometnih rješenja. Nadalje je potrebno u etapnom rješenju obuhvata predvidjeti da 
se u I. etapi realizacije Plana predvidi izgradnja sportske dvorane i prostora mjesne 
samouprave, kao i ukupnih prostora društvene namjene. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu mišljenje i nalaz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove po kojem akti ispravaka odluka o donošenju 
prostornih planova ne proizvode pravne učinke, Odbor smatra  da se ne mogu donositi odluke 
o izradi prostornih planova, odnosno odluke o izradi izmjena i dopuna prostornih planova dok 
se ne riješi pitanje nezakonitosti ispravaka prostornih planova.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dinka Pavelić, dipl. ing., predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, Vilina Šincek-Pećanić, Milan 

Bandić (davanje objašnjenja) i dr. sc. Dragan Korolija-Marinić (replika). 
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Gradska je skupština većinom glasova (29 "za" i 2 "suzdržana"), sukladno prijedlogu 

Odbora za prostorno uređenje odgodila odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg iz razloga što je potrebno Prijedlog odluke 
doraditi na način da se ispita mogućnost dorade prometnog rješenja kao spoj na ulicu 
Črnomerec umjesto na Ilicu. Potrebno je predvidjeti način provedbe etapnosti prometnih 
rješenja. Nadalje je potrebno u etapnom rješenju obuhvata predvidjeti da se u I. etapi 
realizacije Plana predvidi izgradnja sportske dvorane i prostora mjesne samouprave, kao i 
ukupnih prostora društvene namjene. 
 
 
20.  Prijedlog odluke o dopuni djelatnosti Osnovne škole Matije Gupca 
 

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 (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o dopuni djelatnosti Osnovne škole Matije Gupca, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Stanka za zajedničku sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 
 
 
21.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje 
trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za obnovu 
i razvoj 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Mr. sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i 

poduzetništvo obrazlaže Prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović, Danira Bilić, mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain 
(objašnjenje u ime predlagatelja), Danira Bilić (replika), Stjepan Horvat i Milan Bandić 
(davanje objašnjenja). 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkom društvu 

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za obnovu i razvoj, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja 
Bistra – Crveni spust 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 3 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Sporazuma o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra – Crveni spust, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23.  Prijedlog zaključka o sklapanju Izjave o namjeri između Grada Rima i Grada 
Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Izjave o namjeri između Grada Rima i Grada Zagreba, 

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

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Prijedlog za izmjenu Prijedloga. Prijedlog za 

izmjenu postaje sastavnim dijelom Prijedloga. Prijedlog za izmjenu gradski su zastupnici 
primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje objekta za smještaj starijih osoba 

na području Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja nekretnine označene 
kao z.k.č. br. 3033/1 k.o. Sesvete novo, oranica Senjska ulica) 
 

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. 



 32 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja zemljišta u svrhu 
izgradnje Župne crkve s pastoralnim centrom i hostelom u naselju Špansko - Oranice) 
 

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 (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o raspisivanju javnog natječaja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja odvojka Remetinečke ceste) 
 

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. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatni materijal koji su gradski zastupnici 

primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (3 "za", 26 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije 

prihvatila Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja odvojka Remetinečke ceste). 
 
 
28.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja pristupne ceste između ulica 
Donje Vrapče i Injatičke u Zagrebu) 
 

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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (2 "za", 27 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije 

prihvatila Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja pristupne ceste između ulica 
Donje Vrapče i Injatičke u Zagrebu). 
 
 
29.  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 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 (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Erste Group Immorent Leasing 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 Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
31.  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 komunalno gospodarstvo nije podržao Prijedlog. 
Odbor za prostorno uređenje predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje o 

Prijedlogu odluke jer nije učinjen napor da se izvidi alternativni model financiranja. Program 
treba biti bez sadržaja trgovačkog centra. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Imajući u vidu mišljenje i nalaz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove po kojem akti ispravaka odluka o donošenju 
prostornih planova ne proizvode pravne učinke i ne mogu se primjenjivati u izdavanju 
pojedinačnih akata kojima se odobrava zahvat u prostoru i građenje, Odbor predlaže 
Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje o Prijedlogu dok predlagatelj ne dostavi 
dokumentaciju iz koje će biti razvidno da lokacijska dozvola iz točke 3. Prijedloga zaključka 
i njene izmjene i dopune nisu izdane na temelju odredbi prostornog plana koje su ispravljane. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić i mr. sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik 

Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obrazlažu Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Zvane Brumnić, mr. sc. Ladislav Prežigalo (objašnjenje u ime 

predlagatelja), Dinka Pavelić, dipl. ing. i Milan Bandić (davanje objašnjenja). 
 

Stanka za zajedničku sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a. 

 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: mr. sc. Ladislav Prežigalo (objašnjenje u ime 

predlagatelja), Zvane Brumnić (izvjestitelj matičnog radnog tijela) i mr. sc. Ladislav 
Prežigalo (objašnjenje u ime predlagatelja). 
 

Gradska je skupština većinom glasova (23 "za", 1 "protiv" i 6 "suzdržanih"), sukladno 
prijedlogu Odbora za prostorno uređenje odgodila 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 dok se ne izvrši napor i izvidi alternativni model 
financiranja. 
 
 
32.  Prijedlog plana zaštite i spašavanja za područje Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili kao nadležna radna tijela Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za 

zdravstvo i Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
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 (30 "za") donosi 
 

PLAN 
 zaštite i spašavanja za područje Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Plan se prilaže zapisniku. 

 
 

33.  Prijedlog zaključka o imenovanju osoba za obavljanje pregleda umrlih izvan 
zdravstvene ustanove 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Zvonimir Šostar, dr. med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlože 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju osoba za obavljanje pregleda umrlih izvan zdravstvene ustanove, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
35.  Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba u 
razdoblju od 1. siječnja do 29. studenoga 2011. 
 

Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za zdravstvo gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo 

donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba u 
razdoblju od 1. siječnja 2011. do 29. studenoga 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36.  Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenja Grada Zagreba za 2010. 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za prostorno uređenje gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 2 "suzdržana"), sukladno prijedlogu 

Odbora za prostorno uređenje donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o radu Zavoda za prostorno 
uređenje Grada Zagreba za 2010. godinu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
37.  Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova koji je podnio Prijedlog za 
dopunu Prijedloga zaključka. Prijedlog za dopunu postaje sastavnim dijelom Prijedloga 
zaključka. Prijedlog za dopunu gradski su zastupnici primili. 

 
Mr. sc. Marin Knezović, predsjednik Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 

obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
38. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi 

Predlagatelj je Upravno vijeće Međunarodnog centra za usluge u kulturi. 
 

b) Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za 
usluge u kulturi 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi upućen je 

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

 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi je 

razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo 
Odbor za kulturu. 

Odbor za kulturu nije podržao Prijedlog Upravnog vijeća. 
 
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
ada) Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije prihvatila 

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi. 
 
adb) Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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39.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra za kulturu i film Augusta Cesarca 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu i film Augusta Cesarca. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje 

gradonačelnika gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
40. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb 

Predlagatelj je Upravno vijeće Koncertne direkcije Zagreb. 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije 
Zagreb 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb upućen je 
gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. Mišljenje gradonačelnika gradski su 
zastupnici primili. Gradonačelnik nije podržao Prijedlog. 

 
Prijedloge 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 Koncertne direkcije Zagreb, te je utvrdio Prijedlog za izmjenu Prijedloga. 
Prijedlog za izmjenu postaje sastavnim dijelom Prijedloga. Prijedlog za izmjenu su gradski 
zastupnici primili. 

Odbor za izbor i imenovanja je utvrdio i Prijedlog zaključka. Prijedlog zaključka su 
gradski zastupnici primili. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Dr. sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Izvješće 

Odbora i Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije 
Zagreb. 

 
ada) Gradska skupština većinom glasova (29 "protiv" i 1 "suzdržanim") nije prihvatila 

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb. 
 
adb) Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb, 
 
u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za izbor i 
imenovanja donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuje se Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport da, do kraja siječnja 2012., u 
suradnji s vršiteljem dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb te Odborom za kulturu 
Gradske skupštine Grada Zagreba, provede raspravu o položaju i budućem radu i djelovanju 
Koncertne direkcije Zagreb. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
41.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica". 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
Radna tijela nisu podržala Prijedlog. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dr. sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 2 "suzdržana") nije prihvatila 
Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica". 

 
 

42.  Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru člana Odbora za financije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
43.  Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u 
Skupštini u trgovačkim društvima 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o izmjenama Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u trgovačkim 

društvima, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Boris Šprem zaključuje 32. sjednicu u 
19,00 sati. 
 
KLASA: 021-05/11-01/454 
URBROJ: 251-01-06-11-10 
Zagreb, 19. prosinca 2011. 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem 
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