
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
33. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

26. siječnja 2012. 



ZAPISNIK 
 

33. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. siječnja 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,05 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. Josip Kregar, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić, Nikola Ljuban, Margareta Mađerić, 
Vesna Majher, dr. sc. Zvonko Maković, Siniša Markulin, Nenad Matić, Jurica Meić, Ivana 
Mlinar Horvat, Melita Mulić, Alen Ostojić, Dinka Pavelić, dipl. ing., Stipe Pavlović, Mirjana 
Pavoković, Tin Pažur, Josip Petrač, Vera Petrinjak-Šimek, Dalibor Prevendar, Jozo Radoš, 
Igor Rađenović, Srđan Subotić, Vilina Šincek-Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan 
Vučić, Mario Zubović i prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med. 

 
Nenazočna gradska zastupnica koja je svoj izostanak najavila: Morana Paliković 

Gruden. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, dr. sc. Dragan Kovačević, Ivan 

Račan, dr. sc. Velimir Srića i Darko Vuletić. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Jelena Pavičić 

Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; mr. sc. 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; mr. sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za 
gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport; 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; 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; Velimir Hlevnjak – pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za energetiku, 
zaštitu okoliša i održivi razvoj; Mijo Bezer - pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Lidija 
Hrastić Novak, dr. med. – pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje; 
Božica Šimleša - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
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; Željko Sladović - predsjednik Vijeća 
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Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - jug; Petar Tanić – predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Josipa 
Bašić – potpredsjednica Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Andreja Kralj – 
predsjednica Vijeća Gradske četvrti 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.; 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; 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; Igor Toljan - 
voditelj Podružnice Zrinjevac; Rina Nujić - zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; Zdravko 
Filipović – tajnik Javne ustanove "Maksimir"; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; 
Raman Fazlievski – potpredsjednik Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba; 
Neđatin Kamberovski – predsjednik Vijeća romske nacionalne Grada Zagreba; Raško Ivanov 
– Predstavnik bugarske nacionalne manjine; Jasminka Petter – predstavnica njemačke 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina Kovačević - predstavnica ruske nacionalne 
manjine Grada Zagreba; Damir Belošević - potpredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća 
Grada Zagreba; Tomislav Kiš - predstavnik Novog sindikata; Marija Kamenić – predsjednica 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Radost"; Sanja Čulina – članica Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Zvončić"; Biserka Burić - članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vedri dani"; Mile 
Podunavac – predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "„Zapruđe"; Biserka Bunčić - 
članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Jabuka"; Vesnica Cvek - predsjednica Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića "Grigora Viteza"; Mirjana Žgela - predsjednica Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Sesvete" i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac otvara 33. 

sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 36 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) 

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

 
Obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u 

ime Gradske skupštine Grada Zagreba preuzela tradicionalno pokroviteljstvo nad 18. 
međunarodnim natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale za klaviriste s financijskom 
potporom u iznosu od 40.000,00 kuna. 

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

skupštine Grada Zagreba održane 19. prosinca 2011. 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba, sukladno članku 143. 
stavku 3. povukao 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. 

 
Vilina Šincek-Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku i o mirovanju 
mandata gradskim zastupnicima s prijedlozima za verifikaciju mandata zamjenicima gradskih 
zastupnika i Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskim zastupnicima i verifikaciji 
mandata zamjenicima gradskih zastupnika te Prijedlog zaključka o prestanku mandata 
gradskom zastupniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog zastupnika. 

 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih gradskih zastupnika u 2012. 

 
Zvane Brumnić, predsjedavajući Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Vedri dani", Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Bukovc", Prijedlog za razrješenje ravnatelja Javne ustanove "Maksimir" i Prijedlog 
imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove "Maksimir". 

 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskim zastupnicima i verifikaciji mandata 
zamjenicima gradskih zastupnika. 

 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o prestanku mandata gradskom zastupniku i verifikaciji mandata 
zamjeniku gradskog zastupnika. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih gradskih zastupnika u 2012. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Vedri dani". 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Bukovac". 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog za razrješenje ravnatelja Javne ustanove "Maksimir". 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove "Maksimir". 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za") prihvaća dnevni red. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku i o mirovanju mandata 
gradskim zastupnicima s prijedlozima za verifikaciju mandata zamjenicima gradskih 
zastupnika i  
- Prijedlog zaključka o prestanku mandata gradskom zastupniku i verifikaciji mandata 
zamjeniku gradskog zastupnika te 
- Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskim zastupnicima i verifikaciji 
mandata zamjenicima gradskih zastupnika 
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo 
 
2. - Prijedlog zaključka o prestanku dužnosti predsjednika Gradske skupštine Grada 
Zagreba 
- Prijedlog zaključka o izboru predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
3. - Prijedlog zaključka o prestanku dužnosti tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba 
- Prijedlog zaključka o imenovanju tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih gradskih zastupnika u 2012. 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
 
5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju objekta za starije i nemoćne 
osobe na području Gradske četvrti Maksimir 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja produžene Branimirove ulice u 
Sesvetama, od Zagrebačke do Brestovečke ceste s pripadajućom komunalnom 
infrastrukturom) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina (izgradnja Branimirove ulice s komunalnom 
infrastrukturom, na potezu od Zavrtnice do Heinzelove ulice) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Tehnika gradnja d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Robustus gradnja d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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11. Izvješće o provedbi preporuka Gradskog kontrolnog ureda pročelnicima gradskih 
ureda, zavoda i službi i drugim proračunskim korisnicima na temelju ključnih nalaza u 
izvješćima o obavljenih 46 naknadnih kontrola po gradonačelnikovu nalogu u 2009. 
godini 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Izvješće o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2010./2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječje bolnice Srebrnjak 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak 
 
14. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Maksimir" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Maksimir" 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" 
c) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić 
d) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zvončić" 
e) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Botinec" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Botinec" 
f) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vedri dani" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vedri dani" 
g) Prijedlog zaključka za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Vedri dani" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
h) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Zapruđe" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zapruđe" 
i) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Jabuka" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Jabuka" 
j) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Bukovac" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bukovac" 
k) Prijedlog zaključka za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Bukovac" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
l) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Remetinec" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Remetinec" 
m) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Kolibri" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Kolibri" 
n) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Grigora Viteza 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grigora Viteza 
o) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Sesvete" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Sesvete" 
p) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Sunce" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Sunce" 
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15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za izbor i 
imenovanja 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za socijalnu skrb 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i šport 
g) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za mladež 
h) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu 
i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša 
j) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo, 
šumarstvo i vodoprivredu 
k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu 
l) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Gradske 
koordinacije za ljudska prava 
m) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu 
Stipendije Grada Zagreba 
n) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
16. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskoga 
dramskog kazališta "Gavella" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Vedri dani" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
18. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Upravne i 
birotehničke škole 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
19. - Prijedlog za razrješenje ravnatelja Javne ustanove "Maksimir" 
- Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove "Maksimir" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Javne ustanove "Maksimir" 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac obavještava 

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

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

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

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 16 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o povećanju cijena usluga ZET-
a, razlozima povećanja cijena prijevoza građana te da li je to povećanje cijena nužno. 

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

 
Gradska zastupnica Melita Mulić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću što Uprava trgovačkog društva Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. sada kani poduzeti s obzirom da gradonačelnik Grada Zagreba nije dao 
prethodnu suglasnost za povećanje cijena usluga ZET-a, a koja je nužna da bi do povećanja 
cijena moglo doći. 

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 zašto Podružnica ZET nije provela odluku 
Vijeća Mjesnog odbora Dotrščina i Vijeća Gradske četvrti Maksimir o produženju autobusne 
linije 227 koji bi spojio Jazbinu s Osnovnom školom na Bukovcu. Napominje da su Vijeće 
Mjesnog odbora Dotrščina i Vijeće Gradske četvrti Maksimir odlukom od 23. studenoga 
prošle godine podržali uvjet Podružnice ZET za skraćenjem linije 232, kako bi se mogla 
produžiti linija 227 s obzirom da se na istom okretištu ne mogu okretati autobusi za obje 
linije. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Ive Čovića. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koja je opravdanost povećanja 
cijena usluga ZET-a, posebno kad se uzmu u obzir subvencije dane Podružnici ZET iz 
gradskog proračuna. 



 - 8 - 

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 Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto ne odobrava povećanja cijena usluga ZET-a. 
Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 

Čoviću da izvijesti gradske zastupnike o nespojivim dužnostima osoba koje Gradska 
skupština bira na neku od funkcija u Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. 

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

Milanu Bandiću kada će biti sanirano klizište u Vauputićevoj ulici nastalo prilikom gradnje 
objekta u zoni sliva Veliki potok 2009. godine te kada će biti priključene na kanalizacijsku 
mrežu ulice Bijenik Mali, Gladnica, Matuni s odvojcima, Lubenjaki, I. i II. Mikulići prema 
Lukšićima, Vauputićeva i druge ulice te kada će i po kojem ključu biti isplaćena građanima 
naknada za oduzetu zemlju. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr. pharm. postavlja pitanje predsjedniku 

Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koji su razlozi zbog kojih 
je Nadzorni odbor Trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. podnio ostavku te kakve će 
to posljedice imati za rad Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

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

 
Gradska zastupnica Martina Jović postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto Grad Zagreb svih ovih godina nije pronašao rješenje za realizaciju 
doma za starije i nemoćne osobe u Medarskoj ulici, gdje postoji zemljište na kojem je GUP-
om predviđen dom za starije i nemoćne osobe i koje zemljište se nalazi u vlasništvu 
Ministarstva obrane koje ga je proglasilo neperspektivnim za potrebe obrane. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću hoće li nešto poduzeti da se spriječi nelegalna prodaja i prošnja. 
Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 

Čoviću da gradskim zastupnicima kaže hoće li i kada poskupjeti, osim usluga prijevoza 
građana i ostale usluge koje pruža Trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac moli 

gradskog zastupnika da preformulira pitanje koje je uputio predsjedniku Uprave trgovačkog 
društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću u prijedlog s obzirom da je po Poslovniku 
određeno da gradski zastupnik može usmeno postaviti jedno pitanje i iznijeti jedan prijedlog. 

Gradski zastupnik navodi da je on dao prijedlog. 
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Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac odgovara 
da prijedlog nije dan u skladu s Poslovnikom. 

 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li s obzirom na najavljena poskupljenja 
razmišlja o ukidanju prireza od 18%. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac upozorava 

gradsku zastupnicu da traži daljnje objašnjenje sukladno Poslovniku. Nakon što je gradska 
zastupnica završila sa traženjem daljnjeg objašnjenja potpredsjednica Gradske skupštine 
Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac izrekla joj je opomenu. 

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

Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac daje 

objašnjenje. 
 
Gradska zastupnica Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
Potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr. sc. Tatjana Holjevac daje 

objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću hoće li se u 2012. godini započeti s drugom fazom izgradnje Branimirove 
ulice. Gradski zastupnik je zatražio odgovor u pisanom obliku. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik mr. sc. Marin Knezović postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću kojim moli da gradske zastupnike upozna s cijenom umjetnog 
snijega i infrastrukture za njegovu proizvodnju za utrke "Vip Snow Queen Trophy" 2012. te 
ulaze li ti iznosi u troškove navedenih utrka ili se financiraju na neki drugi način. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću po kojoj cijeni će se naplaćivati vrtići za prosinac a time i za cijeli period od 
srpnja do prosinca prošle godine. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da gradskim zastupnicima kaže da li će tražiti poskupljenje i drugih usluga koje 
pružaju podružnice Zagrebačkog holdinga, za koje će usluge tražiti poskupljenje i koliko te 
što je sa financijskim planom i programom Zagrebačkog holdinga za 2012. godinu. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
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Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića na prijedlog. 

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Vesna Brezić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kolika je naknada za rad članovima u 
Skupštini Trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

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

 
Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u kojoj je fazi izgradnja vodovoda u podsusedskom naselju Jagodišće - 
Jarek. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić je najavio odgovor u pisanom obliku. 
 
 

1.  Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku i o mirovanju mandata 
gradskim zastupnicima s prijedlozima za verifikaciju mandata zamjenicima gradskih 
zastupnika i  
- Prijedlog zaključka o prestanku mandata gradskom zastupniku i verifikaciji mandata 
zamjeniku gradskog zastupnika te 
- Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskim zastupnicima i verifikaciji 
mandata zamjenicima gradskih zastupnika 
 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 
 

Vilina Šincek - Pećanić, predsjednica Mandatnog povjerenstva obrazlože Izvješće i 
prijedloge zaključaka. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o mirovanju mandata gradskim zastupnicima i verifikaciji mandata zamjenicima 
gradskih zastupnika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prestanku mandata gradskom zastupniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog 

zastupnika, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradski zastupnici Dalibor Prevendar, prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med., dr. 
sc. Petar Kurečić i Tin Pažur polažu prisegu. 
 
 
2.  - Prijedlog zaključka o prestanku dužnosti predsjednika Gradske skupštine Grada 
Zagreba 
- Prijedlog zaključka o izboru predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio Prijedlog dopune Prijedloga 
zaključka o izboru predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. Dopuna postaje sastavnim 
dijelom Prijedloga zaključka o izboru predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. 

 
Zvane Brumnić, predsjedavajući Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže prijedloge. 
 
Gradska skupština jednoglasno (45 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prestanku dužnosti predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (44 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o izboru predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3.  - Prijedlog zaključka o prestanku dužnosti tajnika Gradske skupštine Grada 
Zagreba 
- Prijedlog zaključka o imenovanju tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio Prijedlog dopune Prijedloga 
zaključka o imenovanju tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba. Dopuna postaje sastavnim 
dijelom Prijedloga zaključka o imenovanju tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba. 

 
Zvane Brumnić, predsjedavajući Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže prijedloge. 
 
Gradska skupština jednoglasno (43 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prestanku dužnosti tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (43 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o imenovanju tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih gradskih zastupnika u 2012. 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih gradskih zastupnika u 2012., 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu 
Grada Zagreba 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje dr. sc. Dragan Korolija-Marinić. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o dopuni Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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6.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju objekta za starije i nemoćne 
osobe na području Gradske četvrti Maksimir 
 

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

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

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

Nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a), Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Jurica Meić (replika), 
Nenad Matić (neslaganje s replikom), Alen Ostojić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-
a), Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Igor Rađenović (replika), 
Stjepan Horvat, Dan Špicer (replika), Stjepan Horvat (neslaganje s replikom), Vilina Šincek-
Pećanić (replika), Zvane Brumnić (ispravak netočnog navoda), Vera Petrinjak-Šimek, 
Margareta Mađerić (replika), Zvane Brumnić, Nenad Matić (replika) i Zvane Brumnić 
(neslaganje s replikom). 

 
Gradska skupština nije prihvatila Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju 

objekta za starije i nemoćne osobe na području Gradske četvrti Maksimir. 
 
 
7.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja produžene Branimirove ulice u 
Sesvetama, od Zagrebačke do Brestovečke ceste s pripadajućom 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 jednoglasno (37 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnine, 

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

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 (38 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o kupnji nekretnina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Tehnika gradnja 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 (38 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Robustus gradnja 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 komunalno gospodarstvo nije podržao Prijedlog. 
Odbor za financije predložio je da se odgodi rasprava i odlučivanje o Prijedlogu do 

sljedeće sjednice Gradske skupštine, odnosno dok se ne predloži primjereno rješenje 
problema određivanja cijene građevinskog zemljišta pri prodaji za gradnju i naknadnog 
otkupa dijela tog zemljišta za gradnju pristupnih prometnica. 

 
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 (35 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o prodaji zemljišta (Robustus gradnja 
d.o.o.) do sljedeće sjednice Gradske skupštine, odnosno dok se ne predloži primjereno 
rješenje problema određivanja cijene građevinskog zemljišta pri prodaji za gradnju i 
naknadnog otkupa dijela tog zemljišta za gradnju pristupnih prometnica. 
 
 
11.  Izvješće o provedbi preporuka Gradskog kontrolnog ureda pročelnicima gradskih 
ureda, zavoda i službi i drugim proračunskim korisnicima na temelju ključnih nalaza u 
izvješćima o obavljenih 46 naknadnih kontrola po gradonačelnikovu nalogu u 2009. 
godini 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kontrolu, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za kontrolu gradski su zastupnici primili. 
 
Mirko Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda obrazlaže Izvješće. 
 
Dr. sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora za kontrolu obrazlaže Izvješće Odbora. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za kontrolu 

donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba ne prihvaća Izvješće o provedbi preporuka Gradskog 
kontrolnog ureda pročelnicima gradskih ureda, zavoda i službi i drugim proračunskim 
korisnicima na temelju ključnih nalaza u izvješćima o obavljenih 46 naknadnih kontrola po 
gradonačelnikovu nalogu u 2009. godini. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Izvješće o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2010./2011. 
 

Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće Odbor za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za kontrolu 

donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o Stipendiji Grada Zagreba za 
učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 
2010./2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječje bolnice Srebrnjak 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak. 
 
Odluku je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Odluku s osnove njezine 

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

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječje bolnice Srebrnjak 
 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječje bolnice Srebrnjak, 
Zagreb, Srebrnjak 100, što ju je donijelo Upravno vijeće Bolnice 28. prosinca 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Maksimir" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Maksimir" 
b) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" 
c) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić 
d) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zvončić" 
e) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Botinec" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Botinec" 
f) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Vedri dani" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Vedri dani" 
g) Prijedlog zaključka za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Vedri dani" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
h) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Zapruđe" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zapruđe" 
i) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Jabuka" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Jabuka" 
j) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Bukovac" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bukovac" 
k) Prijedlog zaključka za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Bukovac" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
l) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Remetinec" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Remetinec" 
m) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Kolibri" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Kolibri" 
n) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Grigora Viteza 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grigora Viteza 
o) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Sesvete" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Sesvete" 
p) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Sunce" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Sunce" 



 - 18 - 

 
Prijedlozi za imenovanje upućeni su gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i 

davanje mišljenja. Mišljenja gradonačelnika gradski su zastupnici primili. Gradonačelnik 
Grada Zagreba predlaže da se imenuje vršitelj dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Bukovac" 
za razdoblje od 30. ožujka do 4. listopada, te da se u tom razdoblju raspiše ponovni natječaj 
za imenovanje ravnatelja navedenog dječjeg vrtića. 

 
Prijedloge je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

pripremio i prijedloge akata i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
Odbor za obrazovanje i šport nije podržao prijedloge za imenovanje ravnatelja dječjih 

vrtića. 
 
Odbor za izbor i imenovanja predložio je Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Vedri dani" i Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja 
dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Bukovac". 

 
U raspravi sudjeluju: Nenad Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a) i 

Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu za 

imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Maksimir", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice 
Dječjeg vrtića "Radost", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Ivane Brlić 
Mažuranić, Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić", Prijedlogu za 
imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Botinec", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice 
Dječjeg vrtića "Zapruđe", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Jabuka", 
Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Remetinec", Prijedlogu za imenovanje 
ravnateljice Dječjeg vrtića "Kolibri", Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića 
Grigora Viteza, Prijedlogu za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Sesvete" i Prijedlogu 
za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Sunce". 

 
Gradska skupština većinom glasova (35 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
ada) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Maksimir", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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adc) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
add) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
ade) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Botinec", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adh) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zapruđe", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adi) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jabuka", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adl) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Remetinec", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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adm) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kolibri", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adn) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grigora Viteza, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
ado) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sesvete", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adp) 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunce", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
adf) Gradska skupština nije prihvatila Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg 

vrtića "Vedri dani". 
 
adg) Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 9 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Vedri dani", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adj) Gradska skupština nije prihvatila Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg 
vrtića "Bukovac". 
 



 - 21 - 

 
adk) Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 10 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Bukovac", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za izbor i 
imenovanja 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za socijalnu skrb 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i šport 
g) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za mladež 
h) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu 
i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša 
j) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo, 
šumarstvo i vodoprivredu 
k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu 
l) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Gradske 
koordinacije za ljudska prava 
m) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu 
Stipendije Grada Zagreba 
n) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio Prijedlog izmjena Prijedloga 
zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša. Izmjene postaju 
sastavnim dijelom Prijedloga zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zaštitu 
okoliša. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu zaključka o 

razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, Prijedlogu zaključka o 
razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise, Prijedlogu 
zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije, Prijedlogu zaključka o razrješenju 
i izboru člana Odbora za zdravstvo, Prijedlogu zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora 
za socijalnu skrb, Prijedlogu zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i 
šport, Prijedlogu zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za mladež, 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu, Prijedlogu zaključka o 
razrješenju i imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša, Prijedlogu zaključka o 
razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu, Prijedlogu 
zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Gradske koordinacije za ljudska 
prava, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu 
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Stipendije Grada Zagreba i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 
ada) 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i izboru člana Odbora za financije, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i izboru člana Odbora za socijalnu skrb, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i šport, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adg) 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za mladež, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adh) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i izboru člana Odbora za kontrolu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adi) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu okoliša, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adj) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adk) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adl) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Gradske koordinacije za ljudska 
prava, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adm) 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adn) 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskoga 
dramskog kazališta "Gavella" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana 

Kazališnog vijeća Gradskoga dramskog kazališta "Gavella", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Vedri dani" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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18.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. 
gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Upravne i 
birotehničke škole 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Upravne i birotehničke škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19.  - Prijedlog za razrješenje ravnatelja Javne ustanove "Maksimir" 
- Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove "Maksimir" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Javne ustanove "Maksimir". 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

pripremio i prijedloge akata. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove "Maksimir", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove "Maksimir", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 33. sjednicu 
u 14,00 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/4 
URBROJ: 251-01-06-12-11 
Zagreb, 26. siječnja 2012. 
 
 

ZAMJENIK TAJNIKA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr. sc. Predrag Fleš, dipl. iur. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Davor Bernardić, dipl. ing. fizike 

 


