
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
37. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

24. svibnja 2012. 



ZAPISNIK 
 

37. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 24. svibnja 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,00 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, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić, Nikola 
Ljuban, Margareta Mađerić, dr. sc. Zvonko Maković, Siniša Markulin, Nenad Matić, Jurica 
Meić, Ivana Mlinar Horvat, Melita Mulić, Alen Ostojić, Morana Paliković Gruden, Dinka 
Pavelić, dipl. ing., Stipe Pavlović, Mirjana Pavoković, Tin Pažur, Josip Petrač, Vera 
Petrinjak-Šimek, Dalibor Prevendar, Ivan Račan, Igor Rađenović, dr. sc. Velimir Srića, Srđan 
Subotić, Vilina Šincek-Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan Vučić, Darko Vuletić i 
Mario Zubović. 

 
Nenazočani gradski zastupnici: Miroslav Blažević, Vesna Majher, Jozo Radoš i prof. 

dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Jelena Pavičić 

Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Dejan Subotić - tajnik Gradske 
skupštine 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; 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; 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; Silvije Novak - pročelnik Gradskog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu 
samoupravu; Marijan Maras - pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i 
održivi razvoj; Ivica Fanjek - vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba; Slobodan Janić - pomoćnik pročelnika Gradskog kontrolnog ureda; Biserka Petošić 
- zamjenica pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Đorđe Nikolić - 
zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Anica Tavra - 
zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Tedi Lušetić i 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 Službe za 
mjesnu samoupravu; Mijo Bezer - pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Romana Galić - 
pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Stjepan 
Kelčec Suhovec - pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada; Željko Basta - pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; 
Božica Šimleša i Đurđa Fočić Šoufek - pomoćnice pročelnika Gradskog ureda za 
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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 Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Podsljeme; 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.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Igor Pirija - 
direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o.; Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; 
Ante Cicvarć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; 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; Zdravko Juć - predstavnik podružnice Stanogradnja; Ivo Erić - 
voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; Srđan Vlaović - voditelj Podružnice 
"Vladimir Nazor"; Robert Mišeta - voditelj Podružnice Zagrebparking; dr. sc. Alen Gospočić 
- voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - voditelj Podružnice Zagrebački 
električni tramvaj; Radmila Mihaljević - predstavnica Podružnice Zrinjevac; Boris Guina - 
član Uprave Zagreb plakat; Raman Fazlievski - potpredsjednik Koordinacije vijeća 
nacionalnih manjina Grada Zagreba; Jaromil Kubiček - predsjednik Vijeća češke nacionalne 
manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada 
Zagreba; Jasminka Petter - predstavnica njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina 
Kovačević - predstavnica ruske nacionalne manjine Grada Zagreba; Siniša Šukunda i Zlatko 
Čičak - predstavnici Hrvatske stranke prava; Ante Zvonimir Golem - predstavnik Hrvatske 
demokratske zajednice i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 37. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 42 (naknadno je evidentirano 46 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 preuzeo pokroviteljstvo nad obilježavanjem Dana branitelja Grada 
Zagreba s financijskom potporom u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća zapisnik 36. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 26. travnja 2012. 
 
Darinko Kosor, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o podnošenju izvješća o poslovanju 
trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga. 

 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja "Centra 
mladih Ribnjak" i Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Medo Brundo". 
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Gradska skupština većinom glasova (16 "za" i 24 "protiv") ne prihvaća opravdanost 
hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o podnošenju izvješća o poslovanju trgovačkih 
društava u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga. 

 
Darinko Kosor, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a iz klupe se 

izjašnjava da se Prijedlog zaključka o podnošenju izvješća o poslovanju trgovačkih društava 
u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga uputi u redovan postupak za 38. sjednicu Gradske 
skupštine Grada Zagreba. 

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

Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja "Centra mladih Ribnjak". 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže da 

prihvaćena dopuna postane podtočka b) točke 18. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština većinom glasova (39 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg 
vrtića "Medo Brundo". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže da 
prihvaćena dopuna postane podtočka b) točke 19. prijedloga dnevnog reda. 

 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 14 "protiv") prihvaća dnevni red s 

prihvaćenim dopunama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2011./2012. 
Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba 
 

2. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini 
u trgovačkim društvima 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
3. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
4. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje direktora Razvojne agencije Zagreb – 
TPZ d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
5. Prijedlog odluke o pripajanju Učeničkog doma Luke Botića Učeničkom domu Novi 
Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog zaključka o sklapanju Memoranduma o suradnji i prijateljstvu između 
Grada Zagreba i Grada Sofije 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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7. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
8. Prijedlog zaključka o sklapanju I. Aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-
II (kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu-dječji vrtić i jaslice na području 
Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb-Montaža d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine (označena kao z.k.č. 1108 zgr k.o. Rogoznica, 
površine 400 m2, upisane u z.k.ul. 1289 k.o. Rogoznica - Novi Kvadrat d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog zaključka o Izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi (Merkur nekretnine 
d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 
za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011. i Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja za 2011. 
Poslovno izvješće je podnijela Uprava društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 
 
12. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
13. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 6. Danima zagrebačkih 
branitelja Vukovara 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 30. Zagrebačkom regatom 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. Međunarodnim kongresom 
Udruge medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. međunarodnim plivačkim 
natjecanjem "Zlatni medvjed" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
14. - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Glazbene škole Blagoja Berse 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Zlatka Balokovića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Pavla Markovca 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Vatroslava Lisinskog 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbenog učilišta Elly Bašić 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za klasični balet 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole suvremenog plesa Ane Maletić 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole za balet i ritmiku 
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- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Škole za 
tekstil, kožu i dizajn 
Predlagatelj: Školski odbori 
 
15. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Špansko Oranice 
Predlagatelj: Povjerenstvo Osnovne škole Špansko Oranice 
 
16. Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove Regionalna 
energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Brezovica 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Brezovica 
 
18. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra mladih "Ribnjak" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra mladih "Ribnjak" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja "Centra mladih 
Ribnjak" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
19. a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Medo 
Brundo" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
20. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić" 
 
21. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja 
Predlagatelj: Upravno vijeće Tehničkog muzeja 
 
22. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanje člana Školskog odbora Hotelijersko-
turističke škole u Zagrebu 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članice Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava 
Lisinskoga 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira 
Nazora 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole 
Sesvete 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve ekonomske 
škole 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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23. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Leptir" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Poletarac" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić 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 10 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću o produženju Ulice 144. brigade čime bi se spojili Stari i Novi Jelkovec. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da zatraži izvješće u vezi 

stalnih radova na sanaciji Dječjeg vrtića "Medo Brundo". 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću te moli da iznese podatke o gubitcima u 
poslovanju Zagrebačkog holdinga u prva tri mjeseca 2012. godine. Gradski zastupnik je 
zatražio i odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da Grad Zagreb plaća svoje 
obveze prema Zagrebačkom holdingu d.o.o. kako ne bi bio krivac za njegovo loše poslovanje 
i nelikvidnost. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li se smatra stručnim i sposobnim za 
obavljanje još jednog mandata na mjestu predsjednika Uprave trgovačkog društva 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

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

Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
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Gradska zastupnica Margareta Mađerić postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o osobi primljenoj u radni odnos 
u Direkciju Zagrebačkog holdinga d.o.o., na koje radno mjesto i na koji koeficijent. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da dostavi izvješće o zapošljavanju u Direkciji Zagrebačkog holdinga d.o.o. u 
razdoblju od kad je on postao predsjednik Uprave do danas, a u kojem će biti iskazani podaci 
o broju zaposlenih osoba temeljem natječaja kao i zaposlenih bez natječaja. 

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 Siniša Markulin postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o sanaciji Dragonožečke ulice nakon 
izvođenja radova na izgradnji kanalizacije u Odranskom Obrežu. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da mu odgovori tko je prvak I. 
zagrebačke nogometne lige. 

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

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li postoje planovi za izgradnju plinske 
infrastrukture u svim gradskim četvrtima i u kojem vremenskom razdoblju. 

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

 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću zašto se pokreću ovršni postupci za naplatu iznosa sudjelovanja roditelja u 
cijeni redovitog programa predškolskog odgoja djece u predškolskim ustanovama Grada 
Zagreba tijekom 2011. godine s obzirom da se Ministarstvo financija nije očitovalo na 
dodatno mišljenje što ga je zatražio gradonačelnik Grada Zagreba. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica Danira Bilić replicira. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić daje dodatno objašnjenje. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
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Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću iz kojeg razloga nisu započeli radovi na 
izgradnji kanalizacije na slivu Močirad. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću uvođenje linije javnog prijevoza na području Odranskog Strmca i vikendom. 
Napominje da je ista postojala do prije nekog vremena. 

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

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

Ive Čovića. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću zašto se za pojedine poslove uzimaju vanjske 
agencije a istodobno se daju otkazi zaposlenima u Holdingu te da li se time krše odredbe 
Zakona o radu. 

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. 
 
Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću Zašto se za pojedine poslove 
uzimaju vanjske agencije a istodobno se daju otkazi zaposlenima u Holdingu te da li se time 
krše odredbe Zakona o radu. 

U sklopu akcije "Otvorena vrata zatvorenih poslovnih prostora" Gradskoj organizaciji 
HNS-a javio se veliki broj zainteresiranih građana s konkretnim poduzetničkim idejama koji 
žele raditi i zapošljavati druge te stoga predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 
Bandiću da se imovina Grada Zagreba stavi u funkciju zapošljavanja građana. 

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

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na prijedlog. 
 
 

1.  Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2011./2012. 
 

Izvješće je podnijelo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za mladež. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Vilina Šincek Pećanić (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 HSLS-a i HSS-a), mr. sc. 
Marin Knezović, dr. sc. Petar Kurečić, Vilina Šincek Pećanić (replika) i Srđan Subotić. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Prihvaća se Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2011./2012., 

što ga je utvrdilo Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Sukladno prijedlogu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Davora Bernardića 
Gradska je skupština objedinila raspravu o Prijedlogu zaključka o izmjeni Zaključka o 
predstavnicima Grada Zagreba u Skupštini u trgovačkim društvima i Prijedlogu zaključka o 
prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
 
2.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba u 
Skupštini u trgovačkim društvima 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio Prijedlog za dopunu 
Prijedloga. Prijedlog za dopunu Prijedloga postaje njegovim sastavnim dijelom. Prijedlog za 
dopunu Prijedloga gradski su zastupnici primili. 

 
3.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže prijedloge. 
 
ad3) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga d.o.o., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
ad2) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o izmjeni Zaključka o predstavnicima Grada Zagreba 

u Skupštini u trgovačkim društvima, 
 

u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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4.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje direktora Razvojne agencije Zagreb 
- TPZ d.o.o. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio Prijedlog za izmjenu 
Prijedloga. Prijedlog za izmjenu Prijedloga postaje njegovim sastavnim dijelom. Prijedlog za 
izmjenu Prijedloga gradski su zastupnici primili. 

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

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje direktora Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o., 

 
u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
5.  Prijedlog odluke o pripajanju Učeničkog doma Luke Botića Učeničkom domu Novi 
Zagreb 
 

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. 
 
U raspravi sudjeluje Dalibor Prevendar. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o pripajanju Učeničkog doma Luke Botića Učeničkom domu Novi Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Prijedlog zaključka o sklapanju Memoranduma o suradnji i prijateljstvu između 
Grada Zagreba i Grada Sofije 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, kao matično 

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

usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je Zaključka o dopuni Prijedloga memoranduma 

o suradnji i prijateljstvu između Grada Zagreba i Grada Sofije. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju Memoranduma o suradnji i prijateljstvu između  

Grada Zagreba i Grada Sofije, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
7.  Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja koji je utvrdio Prijedlog za 
dopunu Prijedloga. Prijedlog za dopunu Prijedloga postaje njegovim sastavnim dijelom. 
Prijedlog za dopunu Prijedloga gradski su zastupnici primili. 

 
Davor Bernardić, predsjednik Odbora Gradske skupštine za javna priznanja obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Tomislav Babić, Jurica Meić (replika), Tomislav Babić 

(neslaganje s replikom), Goran Kutlić (replika), Tomislav Babić (neslaganje s replikom), Tin 
Pažur (replika), Tomislav Babić (neslaganje s replikom) i Srđan Subotić. 

 
Davor Bernardić, predsjednik Odbora Gradske skupštine za javna priznanja u ime 

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

ZAKLJUČAK 
 o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog zaključka o sklapanju I. Aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 
17/2011-II (kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu-dječji vrtić i jaslice na 
području Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb-Montaža 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 obrazovanje i šport i Odbor za kontrolu. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i njegovu dopunu s 
osnove njihove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je dopunu Prijedloga. Dopuna postaje sastavnim 

dijelom Prijedloga. Također je dostavio novi tekst Prijedloga I. Aneksa Ugovoru o 
kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II. Dopunu Prijedloga i novi tekst Prijedloga I. Aneksa 
Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju I. Aneksa Ugovoru o kupoprodaji, reg. broj: 17/2011-II 

(kupnja poslovnog prostora za predškolsku ustanovu-dječji vrtić i jaslice na području 
Gradske četvrti Črnomerec - Haljevo d.o.o. i Zagreb-Montaža d.o.o.), 

 
u predloženom tekstu s dopunom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine (označena kao z.k.č. 1108 zgr k.o. 
Rogoznica, površine 400 m2, upisane u z.k.ul. 1289 k.o. Rogoznica - Novi Kvadrat d.o.o.) 
 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
 
Nadležna radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak. 
Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i 

odlučivanje o Prijedlogu, dok predlagatelj ne dostavi procjenu tržišne vrijednosti nekretnine 
Ministarstva financija - Porezne uprave koja će uključivati i vrijednost građevine, budući da u 
dokumentaciji koja je dostavljena tj. prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine nije 
jasno vrednovana vrijednost kuće koja se nalazi na zemljištu, te je stoga upitno da  li je 
utvrđena stvarna vrijednost nekretnine. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor smatra da prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine nije jasno vrednovana 

vrijednost kuće koja se nalazi na zemljištu (stanje građevine, godina građenja, način gradnje, 
veličina i sl.) pa je upitno je li utvrđena stvarna tržišna vrijednost nekretnine.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu dok 
predlagatelj ne dostavi procjenu tržišne vrijednosti nekretnine Ministarstva financija - 
Porezne uprave koja će uključivati i vrijednost građevine. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 4 "suzdržana"), sukladno prijedlogu 

radnih tijela odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o prodaji nekretnine 
(označena kao z.k.č. 1108 zgr k.o. Rogoznica, površine 400 m2, upisane u z.k.ul. 1289 k.o. 
Rogoznica - Novi Kvadrat d.o.o.) dok predlagatelj ne dostavi procjenu tržišne vrijednosti 
nekretnine Ministarstva financija - Porezne uprave koja će uključivati i vrijednost građevine. 
 
 
10.  Prijedlog zaključka o Izmjeni i dopuni Zaključka o nagodbi (Merkur nekretnine 
d.o.o.) 
 

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

tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i Odbor za kontrolu. 
 
Nadležna radna tijela predlažu Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak. 
 
Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i 

odlučivanje o Prijedlogu, do sljedeće sjednice Gradske skupštine kako bi u navedenom 
periodu ugovorne strane pokušale dogovoriti drukčije pregovaračke opcije u smislu da se 
sukladno članku 2. stavku 2. Nagodbe, ugovornoj strani Merkur nekretninama d.o.o., ponudi 
nekoliko zemljišta koje Grad Zagreb ima u vlasništvu u V. području građevinskog zemljišta 
što bi prema stavu Odbora bilo bolje rješenje. 

Također budući da Prijedlog nije podnesen u skladu sa Zakonom o fiskalnoj 
odgovornosti jer mu nije priložen Iskaz o procjeni fiskalnog učinka s obzirom na to da za 
njegovo provođenje sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2012., potrebno je  
materijal dopuniti Iskazom o procjeni fiskalnog učinka. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Prijedlog nije podnesen u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti jer mu nije 

priložen Iskaz o procjeni fiskalnog učinka s obzirom na to da za njegovo provođenje sredstva 
nisu osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2012.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak.  
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (30 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije 

odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu zaključka o Izmjeni i dopuni Zaključka o 
nagodbi (Merkur nekretnine d.o.o.) do sljedeće sjednice Gradske skupštine kako bi u 
navedenom periodu ugovorne strane pokušale dogovoriti drukčije pregovaračke opcije u 
smislu da se sukladno članku 2. stavku 2. Nagodbe, ugovornoj strani Merkur nekretninama 
d.o.o., ponudi nekoliko zemljišta koje Grad Zagreb ima u vlasništvu u V. području 
građevinskog zemljišta. 
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11.  Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ 
d.o.o. za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011. i Izvješće o obavljenoj reviziji 
financijskih izvještaja za 2011. 
 

Poslovno je izvješće podnijela Uprava društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 
Gradonačelnik Grada Zagreba je razmotrio Poslovno izvješće i uputio ga Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba. 

 
Poslovno je izvješće razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za kontrolu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Marijan Ožanić, direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. obrazlaže Poslovno 

izvješće. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Poslovno izvješće Uprave trgovačkog 

društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011. i 
Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Marijan Ožanić, direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. zahvaljuje na podršci 
koja je pružena njemu osobno i Razvojnoj agenciji Zagreb - TPZ d.o.o. 
 
 
12. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnoprometnih površina 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adb) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 6. Danima zagrebačkih 
branitelja Vukovara 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 30. Zagrebačkom regatom 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. Međunarodnim kongresom 
Udruge medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. međunarodnim plivačkim 
natjecanjem "Zlatni medvjed" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 6. Danima zagrebačkih branitelja Vukovara, 
Prijedlogu zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 30. Zagrebačkom regatom, Prijedlogu 
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. Međunarodnim kongresom Udruge 
medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske i Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. međunarodnim plivačkim natjecanjem 
"Zlatni medvjed". 

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

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 6. Danima zagrebačkih branitelja Vukovara, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 30. Zagrebačkom regatom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc) 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. Međunarodnim kongresom Udruge medicinskih 

sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. međunarodnim plivačkim natjecanjem "Zlatni 

medvjed", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Sukladno prijedlogu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Davora 
Bernardića Gradska je skupština objedinila raspravu o davanju prethodne suglasnosti na 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Blagoja Berse, Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Zlatka Balokovića, Prijedlog odluke 
o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Pavla Markovca, Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Glazbenog učilišta Elly Bašić, Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Škole za klasični balet, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole za balet i ritmiku, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
glazbene škole Rudolfa Matza, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
glazbene škole Ivana Zajca, Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Škole za tekstil, kožu i 
dizajn i Davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Špansko Oranice. 
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14.  - Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Glazbene škole Blagoja Berse 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Zlatka Balokovića 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Pavla Markovca 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Vatroslava Lisinskog 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbenog učilišta Elly Bašić 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za klasični balet 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole suvremenog plesa Ane Maletić 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole za balet i ritmiku 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca 
- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Škole za 
tekstil, kožu i dizajn 

Predlagatelj su Školski odbori. 
 

15.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Špansko Oranice 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Povjerenstvo Osnovne škole Špansko Oranice dostavilo je Amandman na Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Špansko Oranice. Amandman postaje 
sastavnim dijelom Prijedloga. Amandman su gradski zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 

prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole 
Blagoja Berse, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Zlatka 
Balokovića, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Pavla 
Markovca, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Vatroslava 
Lisinskog, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbenog učilišta Elly Bašić, 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za klasični balet, Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole za balet i ritmiku, Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza, Prijedlog odluke o 
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izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, Prijedlog odluke o 
izmjenama Statuta Škole za tekstil, kožu i dizajn i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Špansko Oranice. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

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

Glazbene škole Blagoja Berse 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Blagoja Berse, Zagreb, Britanski trg 5, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 26. travnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Glazbene škole Zlatka Balokovića 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Zlatka Balokovića, Zagreb, Ivanićgradska 41 a, što ga je utvrdio Školski 
odbor Ustanove 18. travnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Glazbene škole Pavla Markovca 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Pavla Markovca, Zagreb, Trg žrtava fašizma 9, što ga je utvrdio Školski 
odbor Ustanove 19. travnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Glazbene škole Vatroslava Lisinskog 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, Zagreb, Gundulićeva 4, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 24. travnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbenog učilišta Elly Bašić 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Glazbenog učilišta Elly Bašić, Zagreb, Mlinarska 25, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 25. travnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Škole za klasični balet 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 3. 
svibnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Škole suvremenog plesa Ane Maletić 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb, Laginjina 13, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 20. travnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Osnovne škole za balet i ritmiku 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole za balet i ritmiku, Zagreb, Zagorska 16, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 12. ožujka 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza, Zagreb, Selska cesta 114, što ga je utvrdio Školski 
odbor Ustanove 3. svibnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 208/1, što ga je utvrdio Školski odbor 
Ustanove 7. svibnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta  

Škole za tekstil, kožu i dizajn, 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Škole za tekstil, 
kožu i dizajn, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, što ga je utvrdio Školski odbor Ustanove 
3. svibnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

Osnovne škole Špansko Oranice, 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Špansko Oranice, Zagreb, Dječji trg 1, što ga je utvrdilo Povjerenstvo 
Ustanove 9. i 21. svibnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16.  Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove Regionalna 
energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove  

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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17.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Gradske četvrti Brezovica 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Brezovica. 
 
Gradska skupština većinom glasova donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana 

Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Brezovica, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18.  a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra mladih "Ribnjak" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra mladih "Ribnjak". 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Centra mladih 
"Ribnjak" 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 
 
Prijedlog za imenovanje ravnateljice je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao 

matično radno tijelo i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Odbor za izbor i imenovanja nije podržao Prijedlog Upravnog vijeća već predlaže da se 

predložena kandidatkinja za ravnateljicu imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnatelja. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (30 "protiv") nije imenovala ravnateljicu Centra 

mladih "Ribnjak". 
 
adb) Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 1 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

Centra mladih "Ribnjak", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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19.  a) Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medo Brundo". 
 

b) Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića " Medo 
Brundo " 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Odbor za obrazovanje i šport predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne prihvati 

Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo". 
 
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati Prijedlog za 

imenovanje ravnateljice te je predložio Prijedlog zaključaka o imenovanju vršiteljice dužnosti 
ravnatelja Dječjeg vrtića "Medo Brundo". 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja upućen je gradonačelniku Grada Zagreba na 

razmatranje i davanje mišljenja. Gradonačelnik Grada Zagreba nije suglasan s Prijedlogom 
Upravnog vijeća te predlaže da se dosadašnja ravnateljica Vesna Marić imenuje vršiteljicom 
dužnosti ravnatelja za razdoblje od 16. srpnja 2012. do imenovanja ravnatelja temeljem 
ponovljenog javnog natječaja, a najdulje na godinu dana. 

 
ada) Gradska skupština većinom glasova (25 "protiv" i 5 "suzdržanih) nije imenovala 

ravnateljicu Dječjeg vrtića "Medo Brundo". 
 
adb) Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

Dječjeg vrtića "Medo Brundo", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
20.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić" 
 

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

nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog akta. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
21.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Tehničkog muzeja 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Tehničkog muzeja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je prijedlog akta. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Tehničkog muzeja, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
 
22.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanje člana Školskog odbora 
Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članice Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava 
Lisinskoga 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira 
Nazora 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole 
Sesvete 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve 
ekonomske škole 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o razrješenju i imenovanje člana Školskog odbora Hotelijersko-turističke škole u 
Zagrebu, Prijedlogu zaključka o imenovanju članice Školskog odbora Glazbene škole 
Vatroslava Lisinskoga, Prijedlogu zaključka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Vladimira Nazora, Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog 
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odbora Srednje škole Sesvete i Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Prve ekonomske škole. 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanje člana Školskog odbora Hotelijersko-turističke škole u 

Zagrebu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članice Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava Lisinskoga, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Sesvete, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve ekonomske škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Leptir" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Poletarac" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 37. sjednicu u 
12,35 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/257 
URBROJ: 251-01-01-12-7 
Zagreb, 24. svibnja 2012. 
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