
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
38. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

19. lipnja 2012. 



 

ZAPISNIK 
 

38. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 19. lipnja 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,25 sati 
 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Miroslav 
Blažević, 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, Margareta Mađerić, Vesna Majher, 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, Srđan Subotić, Vilina Šincek-
Pećanić, Božica Šolić, Dan Špicer, Dragan Vučić, Darko Vuletić, Mario Zubović i prof. dr. 
sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. med. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Nikola Ljuban, Jozo 

Radoš i Igor Rađenović. 
 
Nenazočan gradski zastupnik: dr. sc. Velimir Srića. 
 
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; 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; 
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; Emil Tuk - pročelnik 
Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo;  Ivica Fanjek - vršitelj dužnosti ravnatelja 
Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba; Vjera Salopek – zamjenica pročelnika 
Gradskog ureda za financije; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar 
i geodetske poslove; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Tedi Lušetić 
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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; Dianora Kobia Lulić - pomoćnica 
pročelnika Stručne službe gradonačelnika; Sandra Tucak Zorić - pomoćnica 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; Željko Basta - pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim 
situacijama; Đurđa Fočić Šoufek - 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 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.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.;  
Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Igor Pirija - direktor Gradske 
plinare Zagreb - Opskrba d.o.o.; 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; Ivo Erić - 
voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; mr. sc. Davor Poljak - voditelj 
Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Robert Mišeta - voditelj Podružnice Zagrebparking; dr. 
sc. Alen Gospočić - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - voditelj 
Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Rina Nujić - zamjenjuje voditelja Podružnice 
ZGOS; Radmila Mihaljević - predstavnica Podružnice Zrinjevac; Boris Guina - član Uprave 
Zagreb plakat; Raman Fazlievski - potpredsjednik Koordinacije vijeća nacionalnih manjina 
Grada Zagreba; Juraj Bahnik - predstavnik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba; 
Zoltan Balaž Piri – predstavnik Vijeća mađarske nacionalne manjine; Jasminka Petter - 
predstavnica njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Ante Zvonimir Golem - 
predstavnik Hrvatske demokratske zajednice i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 38. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) 

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

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da je sukladno članku 28. stavku 3. Poslovnika, u ime Gradske skupštine preuzeo 
pokroviteljstvo nad manifestacijom "Zadnja stanica Prečko" s financijskom potporom u 
iznosu od 10.000,00 kuna te počasno pokroviteljstvo nad izdavanjem prve monografije o 
povijesti automobilizma u Hrvatskoj Bešte, ljudi - ide auto. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća zapisnik 37. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 24. svibnja 2012. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da je gradonačelnik Grada Zagreba, sukladno članku 143. stavku 3. povukao 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan 
prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u 
kioscima, Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba, Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i 
dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, Prijedlog akcijskom plana suzbijanja štetne 
uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje od 2012. do 2016. i Prijedlog zaključka o 
objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje zemljišta za izgradnju objekata javne i 
društvene namjene na području Gradske četvrti Maksimir. 

 
Davor Bernardić, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže opravdanost 

hitnosti za postupka za Prijedlog zaključka (u vezi radova na Trgu Petra Preradovića – 
Preobraženska ulica, Margaretska ulica – Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva 
ulica do Tesline ulice i izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske 
zajednice, od Sveučilišne nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnja komunalne 
infrastrukture s fontanama). 

 
Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 

opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanju 
kupališne sezone u 2012. 

 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadama gradskim 
zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka (u vezi radova na Trgu Petra Preradovića – Preobraženska ulica, 
Margaretska ulica – Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva ulica do Tesline ulice i 
izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne 
nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnja komunalne infrastrukture s fontanama). 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 1. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 9. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 10. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća dnevni red. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog zaključka (u vezi radova na Trgu Petra Preradovića - Preobraženska ulica, 
Margaretska ulica - Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva ulica do Tesline 
ulice i Izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od 
Sveučilišne nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnja komunalne 
infrastrukture s fontanama) 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste, Klub gradskih zastupnika HNS-a i Klub gradskih zastupnika 
HSLS-a i HSS-a 
 
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s 
Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 31. 12. 2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011., te  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju 
Grada Zagreba za 2011., 
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- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada 
Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom 
ratu za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2011. 
godinu,  
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza za 
2011. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja u 2011., 
- Izvješće o izvršenju programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2011. i 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
3. Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2011. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
5. Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih 
površina na području Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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9. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 
2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog odluke o sufinanciranju proizvodnje i emitiranja audiovizuelnih i/ili 
radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizije ili radija za 2012. 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste, Klub gradskih zastupnika HNS-a i Klub nezavisnih zastupnika 
 
14. Prijedlog odluke o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u 
elektroničkim publikacijama za 2012. 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste, Klub gradskih zastupnika HNS-a i Klub nezavisnih zastupnika 
 
15. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja "Ulica grada Gospića - sjeveroistok'' 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radnička - Slavonska 
avenija 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog zaključka o podnošenju izviješća o poslovanju trgovačkih društava u 
kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga 
Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a 
 
18. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Robustus gradnja d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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19. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Dubrovnik od odvojka 
za Getro do Sajmišne ceste - Robustus gradnja d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. 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 
 
21. Izvješće o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada 
Zagreba za 2011. godinu 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
23.a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 20. Veslačkim susretom 
osmeraca studenata strojarskih fakulteta i tehničkih studija hrvatskih sveučilišta 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad VII. Zagrebačkim 
maketarskim kupom Crna Kraljica 2012. 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 130. obljetnice 
Hrvatskoga stenografskog društva 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem Folklornog 
ansambla Sesvetska Sela na dvama festivalima u Sjedinjenim Američkim Državama 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
24. Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
25. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Poliklinike za zaštitu djece 
grada Zagreba 
Predlagatelj: Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 
 
26. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja suvremene umjetnosti 
Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja suvremene umjetnosti 
 
27. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Krijesnice" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Krijesnice" 
 
28. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Izvor" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Izvor" 
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29. - Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Špansko Oranice 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Brezovica 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
30. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Duga" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
31. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije 
i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
32. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za prostorno 
uređenje 
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 9 gradskih zastupnica i zastupnika. 
 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću kako se moglo dogoditi da se zemljište i 
tvornica Sljeme u Sesvetama iznajmi dilerima koji su posadili plantažu marihuane. Gradski 
zastupnik je zatražio i odgovor u pisanom obliku. 

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 što je Zagrebački holding dobio 
novim zapošljavanjima, osim troškova za plaće te što rade novozaposleni voditelji projekata. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo da se očituju o 
eutanaziranju životinja u Skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu te da li je u skladu sa 
propisima eutanaziranje životinje u obiteljima pred njihovim vlasnicima. 

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

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

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

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću da li se može nešto učiniti da u što skorijem 
vremenu proradi uspinjača za Gornji grad. 

Ponovno predlaže održavanje tematske sjednice Gradske skupštine na temu 
gospodarenja otpadom. 

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

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

Ive Čovića. 
Usmeni odgovor predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Davora Bernardića u 

vezi prijedloga. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će biti završeni, prije pet godina započeti radovi na izgradnji 
kanalizacije u naselju Lučko. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje kratko objašnjenje 

u vezi Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 
Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za 

zdravstvo i branitelje Zvonimiru Šostaru da se očituje u pogledu uručenih opomena pred 
otkaz zaposlenicima i davanja izvanrednog otkaza o radu sveučilišnoj profesorici u Zavodu 
za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" od strane ravnateljice Sanje Ožić. 

Predlaže gradskom zastupniku dr. sc. Draganu Koroliji-Mariniću Predlaže da smijeni 
ravnateljicu Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Sanju Ožić. 

Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Zvonimira 
Šostara na pitanje. 
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Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić odgovorio je da 

prijedlog nije dan sukladno Poslovniku Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 
Božica Šolić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika Gradske skupštine Grada 

Zagreba. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću da li će se osnivati vijeće za građansku kontrolu video nadzora javnih površina. 
Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da Grad Zagreb u suradnji s 

njegovom turističkom zajednicom promovira zagrebačke vinske ceste. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kako će se rještit problem autobusnog stajališta na Aleji Bologna kod 
Prigornice (smjer zapad) odnosno jeli do početka nove školske godine moguće napraviti 
autobusno stajalište na način da se dio kolnika proširi i odvoji cestovni od putničkog (ZET-
ovog) prometa. Gradski je zastupnik zatražio i odgovor u pisanom obliku. 

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

Milanu Bandiću kada će se nastaviti radovi na proširenju i dovršetku radova u Ulici 
Manterovčak 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da obavijesti stanovnike 
Hrvatskog Leskovca, vezano za izgradnju osnovne škole, u kojoj fazi je izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Hrvatski Leskovac s ciljem izmještanja zone Planinska koja je 
u privatnom vlasništvu na novu lokaciju Demerje koja je u vlasništvu Grada Zagreba. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor na pitanje i prijedlog u 

pisanom obliku. 
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1.  Prijedlog zaključka (u vezi radova na Trgu Petra Preradovića - Preobraženska ulica, 
Margaretska ulica - Varšavska ulica do Gundulićeve i Preradovićeva ulica do Tesline 
ulice i Izgradnje pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od 
Sveučilišne nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnja komunalne 
infrastrukture s fontanama) 
 

Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste, Klub gradskih zastupnika HNS-a i Klub gradskih zastupnika 
HSLS-a i HSS-a. 

 
Davor Bernardić, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uzima riječ. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jurica 

Meić (replika), Danira Bilić (neslaganje s replikom), Zvane Brumnić (ispravak netočnog 
navoda), Danira Bilić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), dr. sc. Josip Kregar (u ime 
Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste), Danira Bilić (replika), dr. sc Josip Kregar 
(neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-
a), Danira Bilić (replika) i Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom). 

 
Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika Gradske skupštine 

Grada Zagreba. 
 
Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika Gradske 

skupštine Grada Zagreba. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (replika) i Morana Paliković Gruden 

(neslaganje s replikom). 
 
Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika Gradske skupštine 

Grada Zagreba. 
 
Božica Šolić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika Gradske skupštine Grada 

Zagreba. 
 
Jelena Pavičić Vukičević uzima riječ. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Tin Pažur, Dan Špicer, Srđan Subotić, Jurica Meić, 

Božica Šolić (replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Miroslav Blažević (replika), 
Jurica Meić (neslaganje s replikom), dr. sc. Petar Kurečić, Margareta Mađerić, Srđan Subotić 
(replika), Jurica Meić (replika) i Margareta Mađerić (neslaganje s replikom). 
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Jurica Meić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika Gradske skupštine Grada 

Zagreba. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 7 "suzdržanih") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. s 
Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 31. 12. 2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011., te  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju 
Grada Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada 
Zagreba za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom 
ratu za 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2011. 
godinu,  
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza za 
2011. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2011.,  
- Izvješće o izvršenju Programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja u 2011., 
- Izvješće o izvršenju programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2011., 
- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2011. i 
- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 
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Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno 
uređenje, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor 
za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor 
za mladež, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za mjesnu samoupravu, 
Odbor za nacionalne manjine, Odbor za kontrolu, Gradska koordinacija za ljudska prava, 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za mjesnu 

samoupravu i Odbor za zdravstvo predlažu Gradskoj skupštini da ne prihvati predloženi 
godišnji izvještaj i izvješća. 

Odbor za kontrolu i Odbor za financije predlažu Gradskoj skupštini da odgodi raspravu 
i odlučivanje o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2011. 
s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim jamstvima i izdanim 
suglasnostima na dan 31. 12. 2011. i Izvješćem o korištenju proračunske zalihe Grada 
Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011., te izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
po djelatnostima za 2011, dok Ministarstvo financija – Sektor za proračunski nadzor ne 
provede nadzor nad trošenjem proračunskih sredstava tj. utvrdi zakonitost, svrhovitost i 
pravodobnost korištenja proračunskih sredstva. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da 

odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Zagreba za 2011. te izvješćima o izvršenju programa dok Ministarstvo financija ne provede 
nadzor nad trošenjem proračunskih sredstava. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatni materijal. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje. 
 
Gradska je skupština većinom glasova (26 "za" i 8 "protiv"), sukladno prijedlogu radnih 

tijela odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Grada Zagreba za 2011. s Izvještajem o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima, danim 
jamstvima i izdanim suglasnostima na dan 31. 12. 2011. i Izvješćem o korištenju proračunske 
zalihe Grada Zagreba u razdoblju siječanj-prosinac 2011., te o 

- Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011., 
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- Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju 
Grada Zagreba za 2011., 

- Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju i srednjem obrazovanju Grada 
Zagreba za 2011., 

- Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 
2011., 

- Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011.,  
- Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2011. 

godinu,  
- Izvješću o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje program 

javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza za 2011. 
godinu, 

- Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 
2011.,  

- Izvješću o izvršenju Programa promicanja zdravlja u 2011.,  
- Izvješću o izvršenju Programa za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 

borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata u 2011., 
- Izvješću o izvršenju Programa i projekata od socijalnog značenja u 2011., 
- Izvješću o izvršenju programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 

unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2011., 
- Izvješću o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 

komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2011. i 
- Izvješću o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 

djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2011. 
dok Ministarstvo financija - Sektor za proračunski nadzor ne provede nadzor nad 

trošenjem proračunskih sredstava tj. utvrdi zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja 
proračunskih sredstva. 

 
 
3.  Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2011. 
 

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor 
za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu, 
Odbor za nacionalne manjine, Odbor za kontrolu, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i 
Savjet mladih Grada Zagreba. 

Odbor za zdravstvo, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež i 
Odbor za kontrolu predlažu Gradskoj skupštini da ne prihvati Izvješće. 

Odbor za financije, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, 
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za mjesnu 
samoupravu i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova predlažu Gradskoj skupštini da Izvješće 
primi na znanje. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Ines Bravić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže Izvješće. 
 
Zvane Brumnić, član Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 

Zvane Brumnić (replika),  Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), Morana Paliković 
Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Srđan Subotić i Dan Špicer. 

 
Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i Ines Bravić, 

zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada daju 
završnu riječ. 

 
Dan Špicer ispravlja netočni navod. 
 
Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba daje objašnjenje u 

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

prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba prima na znanje Izvješće o stanju imovine Grada 
Zagreba za 2011. godinu, što ga je dostavio gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba 
 

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za socijalnu 
skrb i Odbor za kontrolu. 

Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za socijalnu 
skrb predlažu Gradskoj skupštini da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu, do njegovog 
usklađenja s ranije danim mišljenjem radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba te 
Mišljenjem ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 12. rujna 2011. (KLASA: 940-
01/10-01/207; URBROJ: 514-03-02-03/1-11-2). 

Odbor za kontrolu predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) stavkom 1. 
propisano je da nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne 
(regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na 
drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj 
cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno. Po odredbi stavka 5. navedenog članka Zakona 
pravni poslovi sklopljeni protivno odredbama ovoga članka ništetni su.  

Člankom 36. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji (Narodne novine 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 
55/11) propisana je iznimka od navedenog pravila, a uvjeti za kupnju stanova propisani su 
tim zakonom i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, 
zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog 
rata (Narodne novine 86/05.). 

Slijedom navedenog, odredbe predložene odluke kojim se omogućuje osobama iz 
članka 36. navedenog zakona kupnja stana veće površine od odgovarajuće, i plaćanje za 
razliku u površini po tržišnoj cijeni te pravo prvokupa za bespravne korisnike sa statusom 
hrvatskog branitelja nije u skladu s navedenim propisima, o čemu je mišljenje dalo 
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske 12. rujna 2011. (KLASA: 940-01/10-01/207; 
URBROJ: 514-03-02-03/1-11-2). 

Odbor podsjeća da je u vezi s prodajom gradskih stanova bespravnim korisnicima na 
svojoj 25. i 40. sjednici već dao mišljenje "da nije prihvatljivo osobama koje koriste gradski 
stan bez valjane pravne osnove omogućiti pravo prvokupa toga stana. Time se nagrađuje 
protupravno postupanje, a građane koji se pridržavaju propisa stavlja u neravnopravan 
položaj." Iako ovom odlukom nije izrijekom predviđeno pravo prvokupa za sve bespravne 
korisnike već samo za hrvatske branitelje iz domovinskog rata, u stvarnosti će osobe koje 
bespravno koriste stan biti i kupci toga stana, jer nije za očekivati da će fizičke i pravne osobe 
koje imaju pravo podnošenja ponuda kupovati stanove koji nisu slobodni od osoba i voditi 
sudske postupke protiv bespravnih korisnika. Osim toga, takvi će stanovi na natječaju postići 
nižu cijenu nego da su useljivi. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje o Prijedlogu dok predlagatelj 
ne uskladiti Prijedlog odluke s važećim propisima i mišljenjem Odbora. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatni materijal sukladno traženju Odbora 

za socijalnu skrb. 
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Gradska je skupština većinom glasova (22 "za" i 8 "suzdržanih"), sukladno prijedlogu 

radnih tijela odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o prodaji stanova u 
vlasništvu Grada Zagreba do njegovog usklađenja s ranije danim mišljenjem radnih tijela 
Gradske skupštine Grada Zagreba te Mišljenjem ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske 
od 12. rujna 2011. (KLASA: 940-01/10-01/207; URBROJ: 514-03-02-03/1-11-2) te važećim 
propisima i mišljenjem Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

 
 
5.  Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
 

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za socijalnu 
skrb, Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu 
samoupravu, Odbor za kontrolu i Savjet mladih Grada Zagreba. 

Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za socijalnu 
skrb, Odbor za mladež i Odbor za kontrolu predlažu Gradskoj skupštini da odgodi 
odlučivanje o Prijedlogu do njegovog usklađenja sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora (Narodne novine 125/11). 

Odbor za obrazovanje i šport, Odbor za kulturu i Odbor za mjesnu samoupravu 
predlažu Gradskoj skupštini da ne donese predloženu odluku. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Pojedine odredbe Prijedloga odluke nisu u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji 

poslovnog prostora (Narodne novine 125/11), ili su zakonske odredbe djelomično preuzete u 
Prijedlog odluke ili odredbe terminološki nisu usklađene sa Zakonom. 

U članku 1. treba navesti da se u zakup daje i poslovni prostor koji je još uvijek upisan 
u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na kojem Grad Zagreb ima pravo 
raspolaganja ili korištenja, a sukladno odredbi članka 6. stavka 10. Zakona.  

Člankom 4. nisu utvrđeni nikakvi kriteriji po kojim se odlučuje hoće li se javni natječaj 
provesti usmenim nadmetanjem (licitacijom) ili prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim 
omotnicama. 

Članak 6. stavak 1. zadnja alineja nije u skladu s člankom 6. stavkom 4. Zakona iz 
kojeg proizlazi da zakupodavac može raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 
prostora tek nakon stupanja u posjed poslovnog prostora, osim kad se radi o postojećim 
zakupcima. 

Članak 9. stavak 2. treba uskladiti s člankom 4. stavkom 2. Zakona kojim je propisano 
da ugovor o zakupu poslovnoga prostora Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima 
dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda 
plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova 
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plaćanja. Navedenom odredbom Zakona nije propisano da te osobe ne mogu sudjelovati na 
natječaju. 

Članak 11. stavak 3. i članak 12. stavak 3. treba uskladiti s člankom 6. stavkom 8. 
kojim je propisano da prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora 
imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni 
iznos zakupnine. Navedenim odredbama Prijedloga odluke pravo prvenstva dano je i drugim 
osobama iako za to nema uporišta u Zakonu. 

Članak 26. treba uskladiti s člankom 8. Zakona koji ne poznaje termin "viđeno stanje" 
već propisuje da je zakupodavac dužan zakupniku predati poslovni prostor u stanju 
utvrđenom ugovorom, a ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zakupodavac predaje 
zakupniku poslovni prostor smatra se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za 
obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom. 

Članak 30. stavak 1. treba uskladiti s člancima 22. i 23. Zakona jer njime nije uređen 
prestanak ugovora o zakupu koji je sklopljen na neodređeno vrijeme. Stavak 2. navedenog 
članka Prijedloga odluke nije u skladu s člancima 26. do 28. Zakona kojima su taksativno 
navedeni razlozi za otkaz ugovora o zakupu od strane zakupodavca i zakupnika pa nema 
temelja u Zakonu za propisivanje drugih razloga za otkaz ugovora. 

Člankom 42. Prijedloga odluke propisano je da zaključak o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja za svaki pojedini poslovni prostor koji se prodaje, na prijedlog Povjerenstva za 
prodaju, donosi nadležno tijelo, a to su Gradska skupština i gradonačelnik. Stavcima 4. i 5.  
propisano je da se na zaključak, radi njegova preispitivanja, može izjaviti prigovor 
gradonačelniku u roku od 8 dana od dana dostave, a u povodu preispitivanja zaključka 
gradonačelnik može zaključak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao 
neosnovan. Smatramo da gradonačelnik ne može mijenjati zaključke koje je donijela Gradska 
skupština već predložiti Gradskoj skupštini izmjenu zaključka ako je prigovor osnovan. 

Člankom 59. Prijedloga odluke propisuje se da će postupci započeti do dana stupanja 
na snagu ove odluke u kojima nije sklopljen ugovor o zakupu, dovršiti prema odredbama 
važeće Odluke o zakupu poslovnoga prostora. Za započete postupke prodaje poslovnog 
prostora nije ništa propisano.  

Odbor predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi odlučivanje o Prijedlogu 
odluke dok predlagatelj ne uskladi navedene i sve druge odredbe Prijedloga odluke sa 
Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je dodatni materijal sukladno traženju Odbora 

za mladež i Odbora za kulturu. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlogu radnih tijela odgodila 

raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora do 
njegovog usklađenja sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne 
novine 125/11). 
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6.  Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 

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

kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije. 
Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za gospodarski razvoj predlažu da Gradskoj 

skupštini da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu, do usuglašavanja stavova i provjere 
navoda Sekcije dimnjačara Udruženja obrtnika Grada Zagreba. 

Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu, dok predlagatelj ne uskladi Prijedlog Odluke sa Zakonom o 
koncesijama. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je amandmane na Prijedlog koji postaju 

njegovim sastavnim dijelom. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlogu radnih tijela odgodila 

raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova do 
usuglašavanja stavova i provjere navoda Sekcije dimnjačara Udruženja obrtnika Grada 
Zagreba i dok se Prijedlog ne uskladi s Zakonom o koncesijama. 

 
 
7.  Prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih 
površina na području Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Prijedlog je razmotrio kao nadležno radno tijelo Povjerenstvo za ravnopravnost 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog. 
 
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova podnio je amandmane na Prijedlog koji 

postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 



 - 20 - 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih površina 

na području Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Dianora Kobia Lulić, pomoćnica pročelnika Stručne službe gradonačelnika obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Jurica Meić i mr. sc. Tatjana Holjevac. 
 
Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba u ime predlagatelja 

daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), 

Zvane Brumnić (objašnjenje u ime predlagatelja), Margareta Mađerić (replika), Srđan 
Subotić, Morana Paliković Gruden, Margareta Mađerić (replika) i Morana Paliković Gruden 
(neslaganje s replikom). 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada 

Zagreba i članovima njezinih radnih tijela, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 
2012. 
 

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

ODLUKU 
 o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2012., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Dianora Kobia Lulić, pomoćnica pročelnika Stručne službe gradonačelnika obrazlaže 
Prijedlog. 

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

ODLUKU 
 o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, 

 
u predloženom tekstu s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Prijedlog odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama 
 

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

kao nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije. 
Odbor za komunalno gospodarstvo predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da 

razmotri Prijedlog i donese Odluku, uz uvjet da do sjednice Gradske skupštine predlagatelj 
dostavi pozitivno mišljenje javnog isporučitelja vodne usluge, Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Podružnice Vodoopskrba i odvodnja. 

Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini da odgodi raspravu i odlučivanje o 
Prijedlogu odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, dok se ne dobije 
mišljenje Zagrebačkog Holdinga d.o.o. – Podružnice Vodoopskrba i odvodnja, o navedenom 
prijedlogu. 

Odbor za gospodarski razvoj predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati predloženu 
odluku. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom. 

Međutim, budući da u obrazloženju Prijedloga odluke nije navedeno zbog čega treba 
mijenjati postojeći način pružanja ove javne usluge koju obavlja Zagrebački holding d.o.o., 
Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi 
odlučivanje o Prijedlogu odluke dok predlagatelj ne dostavi dopunu obrazloženja.  

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (31 "za") sukladno prijedlogu radnih tijela odgodila 

raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i 
sabirnih jama, dok se ne dobije mišljenje Zagrebačkog Holdinga d.o.o. – Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja, o navedenom prijedlogu te dok predlagatelj ne dostavi dopunu 
obrazloženja zbog čega treba mijenjati postojeći način pružanja ove javne usluge koju obavlja 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja. 
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Sukladno prijedlogu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Davora Bernardića 

Gradska je skupština objedinila raspravu o Prijedlogu odluke o sufinanciranju proizvodnje i 
emitiranja audiovizuelnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika 
televizije ili radija za 2012. i Prijedlogu odluke o sufinanciranju proizvodnje i objave 
programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2012. 
 
13.  Prijedlog odluke o sufinanciranju proizvodnje i emitiranja audiovizuelnih i/ili 
radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizije ili radija za 2012. 
 

Predlagatelj su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste, Klub gradskih zastupnika HNS-a i Klub nezavisnih zastupnika. 
 
14.  Prijedlog odluke o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u 
elektroničkim publikacijama za 2012. 
 

Predlagatelj su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a, Klub gradskih 
zastupnika Nezavisne liste, Klub gradskih zastupnika HNS-a i Klub nezavisnih zastupnika. 
 

Prijedloge je razmotrio Odbor za financije, 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. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o davanju mišljenja na prijedloge. 
 
Predlagatelji su podnijeli Amandman na Prijedlog odluke o sufinanciranju proizvodnje 

i emitiranja audiovizuelnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika 
televizije ili radija za 2012. i Prijedlog odluke o sufinanciranju proizvodnje i objave 
programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2012.. Amandmani postaju sastavnim 
dijelom prijedloga. 

 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Zvane 

Brumnić (objašnjenje u ime predlagatelja), Danira Bilić (ispravak netočnog navoda) i Zvane 
Brumnić (objašnjenje u ime predlagatelja). 
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ad13. Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
 o sufinanciranju proizvodnje i emitiranja audiovizuelnih i/ili radijskih programskih 

sadržaja u programima nakladnika televizije ili radija za 2012., 
 

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

ad14.Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
 o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim 

publikacijama za 2012., 
 

u predloženom tekstu s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja "Ulica grada Gospića - sjeveroistok'' 
 

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

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

Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za mjesnu samoupravu predlažu Gradskoj skupštini da 
ne donese predloženu odluku. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba podnio je Amandman na Prijedlog. Amandman postaje 

sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i Amandman 

s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ulica 

grada Gospića - sjeveroistok", 
 

u predloženom tekstu s Amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
16.  Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radnička - Slavonska 
avenija 
 

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

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

Odbor za komunalno gospodarstvo predlaže Gradskoj skupštini da ne donese 
predloženu odluku. 

Odbor za prostorno uređenje i Odbor za mjesnu samoupravu predlažu Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu, dok se ne razriješi 
problem oko postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, 

Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i drugim 
propisima i smatra da Gradska skupština može razmotriti Prijedlog i donijeti predloženu 
odluku pod uvjetom da predlagatelj dopuni članak 10. stavak 4. Prijedloga tako da bude 
propisano da se oglas javne rasprave objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba 
sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Amandman na Prijedlog. Amandman postaje 

sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (30 "za") sukladno prijedlogu radnih tijela odgodila 

raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radnička - 
Slavonska avenija dok se ne razriješi problem oko postupka izrade i donošenja izmjena i 
dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba. 
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17.  Prijedlog zaključka o podnošenju izviješća o poslovanju trgovačkih društava u 
kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga 
 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

tijela Odbor za gospodarski razvoj. 
Odbor za financije predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a žele podnijeti Prijedloge za izmjenu 
Prijedloga koje ste primili na klupe. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a, 

Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih 
zastupnika HSU-a mogu podnijeti Prijedloge za izmjenu Prijedloga. 

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

predlagatelja prihvaća Prijedloge za izmjenu Prijedloga. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržanim) donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o podnošenju izviješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima 

sto posto uloga, 
 

u predloženom tekstu s prihvaćenim Prijedlozima za izmjenu Prijedloga. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Robustus gradnja d.o.o.) 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da je Gradska skupština na 33. sjednici, 26. siječnja 2012. odgodila raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu 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. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao nadležna radna 

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

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

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Dubrovnik od odvojka 
za Getro do Sajmišne ceste - 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 i Odbor za kontrolu predlažu Gradskoj skupštini da 

ne donese predloženi zaključak. 
Odbor za financije i Odbor za prostorno uređenje predlaže Gradskoj skupštini da 

odgodi raspravu i odlučivanje o Prijedlogu do donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Zagreba za 2012. godinu, te sukladno tim izmjenama i izmjene Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., kojima bi se uz već 
osigurana sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova, kao nova obveza planirala 
sredstva za gradnju Avenije Dubrovnik od odvojka za Getro do sajmišne ceste. 

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 je skupština jednoglasno (32 "za") odgodila raspravu i odlučivanje o 
Prijedlogu zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Duborovnik od odvojka za Getro 
do Sajmišne ceste- Robustus gradnja d.o.o.) do donošenja izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Zagreba za 2012. godinu, te sukladno tim izmjenama i izmjene Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., kojima bi se uz već 
osigurana sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova, kao nova obveza planirala 
sredstva za gradnju Avenije Dubrovnik od odvojka za Getro do sajmišne ceste. 

 
 
20.  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. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da je Gradska skupština na 37. sjednici, 24. svibnja 2012. odgodila raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu dok predlagatelj ne dostavi procjenu tržišne vrijednosti nekretnine 
Ministarstva financija - Porezne uprave koja će uključivati i vrijednost građevine. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je procjenu tržišne vrijednosti nekretnine 

Ministarstva financija - Porezne uprave te dopunu Elaborata procjene tržišne vrijednosti 
nekretnine od 6. studenoga 2011. 

 
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 (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji nekretnine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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21.  Izvješće o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada 
Zagreba za 2011. godinu 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu i Savjet mladih Grada 
Zagreba. 

Odbor za mladež i Odbor za mjesnu samoupravu predlažu Gradskoj skupštini da 
Izvješće primi na znanje. 

Odbor za obrazovanje i šport predlaže Gradskoj skupštini da ne prihvati Izvješće. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Morana 

Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Goran Kutlić. 
 
Đurđa Fočić Šoufek, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 

šport u ime predlagatelja povlači Izvješće o načinu upravljanja i korištenja športskih 
građevina u vlasništvu Grada Zagreba za 2011. godinu. 
 
 
22.  Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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23. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 20. Veslačkim susretom 
osmeraca studenata strojarskih fakulteta i tehničkih studija hrvatskih sveučilišta 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad VII. Zagrebačkim 
maketarskim kupom Crna Kraljica 2012. 
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 130. obljetnice 
Hrvatskoga stenografskog društva 
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem Folklornog 
ansambla Sesvetska Sela na dvama festivalima u Sjedinjenim Američkim Državama 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o Prijedlogu 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 20. Veslačkim susretom osmeraca studenata 
strojarskih fakulteta i tehničkih studija hrvatskih sveučilišta, Prijedlogu zaključka o 
prihvaćanju pokroviteljstva nad VII. Zagrebačkim maketarskim kupom Crna Kraljica 2012., 
Prijedlogu zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 130. obljetnice 
Hrvatskoga stenografskog društva i Prijedlogu zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 
sudjelovanjem Folklornog ansambla Sesvetska Sela na dvama festivalima u Sjedinjenim 
Američkim Državama. 

 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 
ada) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad 20. Veslačkim susretom osmeraca studenata 

strojarskih fakulteta i tehničkih studija hrvatskih sveučilišta, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad VII. Zagrebačkim maketarskim kupom Crna 
Kraljica 2012., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc) 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 130. obljetnice Hrvatskoga 

stenografskog društva, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem Folklornog ansambla Sesvetska Sela 
na dvama festivalima u Sjedinjenim Američkim Državama, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24.  Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Poliklinike za zaštitu djece 
grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. 
 
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 (28 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta 

Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 
 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Poliklinike za zaštitu djece Grada 
Zagreba, Zagreb, Đorđićeva 26, što ju je donijelo Upravno vijeće Poliklinike 27. travnja 
2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja suvremene umjetnosti 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Muzeja suvremene umjetnosti. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, 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. 
 
Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Odbora za kulturu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Mr. sc. Tatjana Holjevac, predsjednica Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti 

daje objašnjenje u ime predlagatelja. 
 
U raspravi sudjeluju: dr. sc. Zvonko Maković, Morana Paliković Gruden i Dinka 

Pavelić, dipl. ing. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta Muzeja suvremene umjetnosti 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Muzeja suvremene umjetnosti, 

Zagreb, Avenija Dubrovnik 17, što ga je utvrdilo Upravno vijeće 11. lipnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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27.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Krijesnice" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Krijesnice". 
 
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 za imenovanje ravnatelja upućen je gradonačelniku Grada Zagreba na 

razmatranje i davanje mišljenja te on na isti nema primjedbi. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Krijesnice", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
 
28.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Izvor" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Izvor". 
 
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 za imenovanje ravnatelja upućen je gradonačelniku Grada Zagreba na 

razmatranje i davanje mišljenja te on na isti nema primjedbi. 
 
U raspravi sudjeluje: Morana Paliković Gruden. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Izvor", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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29. - Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Špansko Oranice 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Brezovica 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Špansko Oranice, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Brezovica, 

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

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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31.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije 
i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

Sveti Josip Zagreb, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

Sveta Ana Zagreb, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
32.  Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za prostorno 
uređenje 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi sudjeluju: Vera Petrinjak-Šimek, dr. sc. Pavel Kobler, dr. stom. i Vera 

Petrinjak-Šimek (replika). 
 
Gradska skupština većinom glasova (21 "za", 3 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za prostorno uređenje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 38. sjednicu 
u 17,20 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/308 
URBROJ: 251-01-06-12-7 
Zagreb, 19. lipnja 2012. 
 
 

TAJNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Dejan Subotić 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Davor Bernardić 

 


