
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
39. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,  

12. srpnja 2012. 



ZAPISNIK 
 

39. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 12. srpnja 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,15 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, 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, Jozo Radoš, Igor Rađenović, Srđan Subotić, Vilina Šincek-
Pećanić, Dragan Vučić, Darko Vuletić, Mario Zubović i prof. dr. sc. Zdravko Žvorc, dr. vet. 
med. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Božica Šolić i Dan 

Špicer. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Darinko Kosor, Nikola Ljuban i 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; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda 
za katastar i geodetske poslove; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; 
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; Željko Basta - pomoćnik pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; 
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; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad; 
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Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Novi Zagreb - istok; Željko Sladović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - 
sjever; Josipa Bašić - potpredsjednica Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Saša Molan - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Podsljeme; Željko Blažinović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; 
mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain - članica Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Frane Šesnić 
– direktor Razvojne agencije Zagreb - T.P.Z. d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT 
d.o.o.; Mario Klarić - direktor Vodoprivrede Zagreb d.d.; Bruno Lacković - direktor Gradske 
plinare Zagreb d.o.o.; Igor Pirija - direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o.; Bože 
Šimleša - voditelj Podružnice AGM; Ante Cicvarć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor 
Zagreb; Mladen Volarić - predstavnik Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica 
Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-
komunalno gospodarstvo; Lucia Tomić Černi - predstavnica Podružnice Tržnice Zagreb; Ivo 
Erić - voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; Srđan Vlaović - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; mr. sc. Davor Poljak - voditelj Podružnice Vodoopskrba i 
odvodnja; Robert Mišeta - voditelj Podružnice Zagrebparking; dr. sc. Alen Gospočić - 
voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - voditelj Podružnice Zagrebački 
električni tramvaj; Radmila Mihaljević - predstavnica Podružnice Zrinjevac; Milan Trbojević 
- voditelj Podružnice Zagrebački velesajam; Zlatko Milanović - zamjenjuje voditelja 
Podružnice ZGOS; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; 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; Darko Rubčić - ravnatelj Državnog arhiva Zagreb i djelatnici Stručne službe 
Gradske skupštine. 

 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 39. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 46 gradskih zastupnika) 

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

 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 38. sjednice Gradske skupštine 

Grada Zagreba održane 19. lipnja 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 izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja "Munja". 
 

Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti za postupka za 
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Studentski kampus Borongaj. 
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Mr. sc. Marin Knezović, predsjednika Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 
obrazlaže opravdanost hitnosti za postupka za Prijedlog zaključka o imenovanju javnih 
površina. 
 

Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 
hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o., Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj 
godišnjoj glavnoj skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. i Prijedlog 
zaključka o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva Zračna luka Zagreb 
d.o.o. 

 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a i Kluba gradskih 

zastupnika HDZ-a. 
 
Nenad Matić, član Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže 

stajalište Kluba. 
 
Margareta Mađerić u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a predlaže da se iz 

prijedloga dnevnog reda izostavi Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada 
Zagreba. 

 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja izjašnjava se o prijedlogu 

Kluba gradskih zastupnika HDZ-a da se iz prijedloga dnevnog reda izostavi Prijedlog 
zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba. 

 
Gradska skupština većinom glasova (14 "za" i 25 "protiv") ne prihvaća da se iz 

prijedloga dnevnog reda izostavi Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada 
Zagreba. 

 
Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 39 "protiv") ne prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Studentski 
kampus Borongaj. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić 
izjašnjavaju se o upućivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
Studentski kampus Borongaj u redovan postupak za 40. sjednicu Gradske skupštine. 

 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a i Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže stajalište 

Kluba. 
 
Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje. 
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Dr. sc. Dragan Kovačević, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HNS-a obrazlaže 

stajalište Kluba. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje u 

vezi neprihvaćanja opravdanosti hitnosti postupka za Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog 
plana uređenja Studentski kampus Borongaj. 

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

Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 27. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 14 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 26. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 7 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj 
glavnoj skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka a) nove točke 33. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 7 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini 
trgovačkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka b) nove točke 33. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 10 "protiv") prihvaća dnevni red s 

prihvaćenim dopunama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada 
Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
3. Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
4. 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 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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5. Prijedlog odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
7. Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Zagreba za 2012. 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,  
- Prijedlog izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,  
 - Prijedlog izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 
- Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog odluke o promjeni naziva Upravne i birotehničke škole 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 
domovima za starije i nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe 
"Park" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju 
djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Doma za djecu i 
odrasle – žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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15. Prijedlog zaključka o sklapanju III. dodatka Ugovoru o osnivanju Centra za 
rehabilitaciju SILVER 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju IV. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju 
Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na 
zaduživanje trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske 
banke za obnovu i razvoj 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (dio nekretnine označene kao 
z.k.č. 5123 k.o. Grad Zagreb, ulica, i dio nekretnine označene kao z.k.č. 5125 k.o. Grad 
Zagreb) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u 
naselju Kraljevečki Novaki) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Oporovec gradnja d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje poslovnog 
prostora na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Mjesnog odbora Blato 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2011. 
godinu 
Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba 
 
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad šahovskim turnirom "Alpe - 
Dunav - Jadran" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
24. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju operativca u Zapovjedništvo civilne 
zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
 
25. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Poštanske i telekomunikacijske škole 
Predlagatelj: Školski odbor Poštanske i telekomunikacijske škole 
 
26. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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27. Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
28. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta "Trešnja" 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Gradskog kazališta "Trešnja" 
 
29. Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
30. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova u Nadzorni odbor 
Vodoprivrede Zagreb d.d. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
31. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Novi Zagreb 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Josipa Račića 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
32. - Prijedlog zaključka o prijedlogu za opoziv predsjednice i članova Uprave Agencije 
za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 
- Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika i članova Uprave 
Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
33. a) Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj glavnoj 
skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 
b) Prijedlog Zaključka o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva 
Zračna luka Zagreb d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže 

stajalište Kluba. 
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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. 

 
Gradski zastupnik Zvane Brumnić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u vezi projektne dokumentacije za izgradnju pješačkog podhodnika s 
fontanama ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice koja je izmijenjena na način da se 
promjenila tehnologija izvedbe s izvođačem nakon potpisivanja ugovora. Gradski je 
zastupnik zatražio odgovor u pisanom obliku. 

Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika najavio je odgovor u pisanom 
obliku. 

 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću i traži da mu se dostavi zapisnik o 
primopredaji između bivšeg predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Slobodana 
Ljubičića i sadašnjeg predsjednika Uprave Ive Čovića iz kojeg će biti vidljivo financijsko 
stanje Zagrebačkog holdinga d.o.o. na dan kada je Ivo Čović preuzeo upravnjanje njime. 
Gradski je zastupnik zatražio odgovor u pisanom obliku. 

 
Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću koliko je koštalo postavljanje prometnih stupića u Teslinoj ulici i tko će 
imati koristi od njihovog postavljanja. 

Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika najavio je odgovor u pisanom 
obliku. 

 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada će se nastaviti radovi na izgradnji nove Branimirove ulice. Gradski je 
zastupnik zatražio odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 
Čoviću da se očituje o planiranim rokovima početka i završetka izgradnje škola u naselju 
Novi Jelkovec i naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu. 

 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje predsjedniku Uprave 

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o mogućnosti obavještavanja 
građana Grada Zagreba o eventualnim izvanrednim situacijama u javnom prijevozu putem 
displeja na tramvajskim i autobusnim stajalištima. 

Predlaže pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Ivici Lovriću da 
pripremi i dostavi izvješće o broju upisane djece u gradske vrtiće u 2012. godini kao i o broju 
neupisane djece te o broju djece s posebnim potrebama koja su uključena u rad i aktivnosti 
gradskih vrtića. 
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Usmeni odgovor predsjednika Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
Ive Čovića na pitanje. 

 
Gradska zastupnica Mirjana Pavoković postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću u kojoj je fazi izgradnja nogostupa u Vrapčanskoj ulici na dijelu od križanja 
s Močvarskom ulicom do kućnog broja 166. 

 
 

1.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada 
Zagreba 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog 
11. i 12. srpnja. Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor 
za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Odbor za prostorno uređenje podnio je Prijedlog zaključka. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika obrazlaže Prijedlog. 
 
Željko Brebrić, predsjednik Odbora za prostorno uređenje obrazlože Izvješće Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: Zvane Brumnić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika 
HSU-a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Nenad Matić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Dinka Pavelić, dipl. ing., Danira Bilić (replika), Vera 
Petrinjak-Šimek (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste), dr. sc. Petar Kurečić i 
Jurica Meić. 

 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za prostorno 
uređenje donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Nalaže se gradonačelniku Grada Zagreba da za 41. sjednicu Gradske skupštine Grada 

Zagreba podnese prijedloge odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna svih provedbenih 
dokumenata prostornog uređenja u koje se interveniralo ispravcima, a koji su utvrđeni u 
mišljenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i u nalazu o 
postupanju Urbanističke inspekcije u vezi s ispravcima odluka o donošenju prostornih 
planova koji su objavljeni u Službenom glasniku Grada Zagreba, što ga je Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba dostavilo Ministarstvo, Uprava za inspekcijske poslove, dopisom KLASA: 
360-01/10-02/35, URBROJ: 531-07-11-04 od 18. studenoga 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog 
11. i 12. srpnja. Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

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

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za 
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, Odbor za zdravstvo, Odbor za socijalnu skrb, Odbor 
za kulturu, Odbor za mladež, Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

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

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Stjepan Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-

a). 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
3.  Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
 

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

zastupnike da je Gradska skupština na 38. sjednici, 19. lipnja 2012. odgodila raspravu i 
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odlučivanje o Prijedlogu do njegovog usklađenja sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora (Narodne novine 125/11). 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba je podnio amandmane na Prijedlog 3. i 11. srpnja. 

Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je i očitovanje Gradskog ureda za imovinsko-

pravne poslove i imovinu Grada. 
 
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 Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  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 
 

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

nadležna radna tijela Odbor za komunalno gospodarstvo i Odbor za 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 većinom glasova (27 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
 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, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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5.  Prijedlog odluke o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska skupština na 38. sjednici, 19. lipnja 2012. odgodila raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu 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. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 

Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
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 Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili Odluku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. u vezi 

Prijedloga. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Prijedlog odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zagreb 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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7.  Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada 
Zagreba za 2012. 
 

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 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 Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika obrazlaže Izvješće. 
 
Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 4 "suzdržana), sukladno prijedlozima 

radnih tijela donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršenim preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu 
Grada Zagreba za 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Margareta Mađerić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže 
stajalište Kluba. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,  
- Prijedlog izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., 
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- Prijedlog izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 
unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,  
 - Prijedlog izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 
- Prijedlog izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 
 

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 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 i Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka 

Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj-svibanj 2012. te očitovanje na upite radnih 
tijela u vezi Prijedloga. 

 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a i Klub gradskih zastupnika Nezavisne 
liste podnijeli su Prijedlog zaključka. 

 
Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Dr. sc. Josip Kregar, predsjednik Odbora za kontrolu obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Danira Bilić, predsjednica Odbora za obrazovanje i šport obrazlaže Izvješće Odbora. 
 
Gradska je skupština većinom glasova (23 "za" i 7 "protiv"), sukladno prijedlogu 

Odbora za financije odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu odluke o izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. te s navedenim prijedlogom vezane prijedloge 
izmjene programa po djelatnostima i to: 

- Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2012., 

- Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 

- Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada 
Zagreba za 2012., 

- Prijedlogu izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012.,  
- Prijedlogu izmjena Programa i projekata od socijalnog značenja u 2012., 
- Prijedlogu izmjena Programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za 

unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2012.,  
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 - Prijedlogu izmjena Programa radova na području vodnog gospodarstva, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2012. i 

- Prijedlogu izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2012. 

dok gradonačelnik Grada Zagreba ne dostavi očitovanja i podatke, što su ih zatražila 
nadležna radna tijela i Odbor za financije, a koji su neophodni za mjerodavno odlučivanje o 
predloženim izmjenama i dopunama. 

 
Gradska skupština većinom glasova (24 "za")*, sukladno prijedlogu Kluba gradskih 

zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Gradska skupština Grada Zagreba utvrđuje da Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2012. upućenim Gradskoj skupštini Grada Zagreba 2. 
srpnja 2012. godine ne zadovoljava zahtjeve koje je Gradska skupština Grada Zagreba više 
puta isticala u svojim aktima povezanim s donošenjem prethodnih proračuna, odnosno 
njihovih izmjena i dopuna. 

 
2. Odgovorno odlučivanje o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba od 

strane Gradske skupštine Grada Zagreba nužno zahtijeva da se pri izradi Prijedloga tih 
izmjena i dopuna, odnosno njegova obrazloženja i popratnog materijala: 

- izradi i Gradskoj skupštini Grada Zagreba dostavi prijedlog mjera za pokriće 
proračunskog manjka; 

- usklade planirani prihodi s njihovim ostvarenjem; 
- poštuju zakonske odredbe koje se odnose na zakonitost, svrhovitost, učinkovitost te 

ekonomičnost raspolaganja proračunskim sredstvima; 
- postupi po zahtjevu sadržanom u Zaključku (Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012.) Gradske skupštine Grada 
Zagreba od 26. travnja 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12). 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
* Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić nije konstatirao broj 
zastupnika koji su glasovali "protiv" ili su bili "suzdržani". 
 
 
9.  Prijedlog odluke o promjeni naziva Upravne i birotehničke škole 
 

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. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o promjeni naziva Upravne i birotehničke škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10.  Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandmane na Prijedlog. 

Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

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

ODLUKU 
 o socijalnoj skrbi, 

 
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 
domovima za starije i nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije i 

nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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12.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe 
"Park" 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe "Park", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
13.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju 
djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" 
 

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

tijela Odbor za socijalnu skrb i Savjet mladih Grada Zagreba. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

ODLUKU 
 o izmjenama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži 

"Mali dom - Zagreb", 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Doma za djecu i 
odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle - žrtve 

obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb", 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15.  Prijedlog zaključka o sklapanju III. dodatka Ugovoru o osnivanju Centra za 
rehabilitaciju SILVER 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika HSU-a i Klub gradskih zastupnika Nezavisne 
liste podnijeli su Prijedlog zaključka. 

 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o sklapanju III. dodatka Ugovoru o osnivanju Centra za rehabilitaciju SILVER, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 

zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a i Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u roku od 30 dana Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba dostavi podatke o ispunjenju obveza osnivača iz čl. 9. st. 2. II. dodatka 
Ugovoru o osnivanju Centra za rehabilitaciju Silver KLASA: 550-01/10-01/721 URBROJ: 
251-02-10- 4 od 8. prosinca 2010., na način da se konstatira točan iznos do sada stvarno 
uplaćenih novčanih sredstava od strane svakoga pojedinog osnivača u korist Centra za 
rehabilitaciju Silver te sporazum o uređenju financiranja rada Centra i udjele u financiranju 
definirane u čl. 5. navedenog dodatka ugovoru. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju IV. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju 
Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 
 

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

radna tijela Gradska koordinacija za ljudska prava. 
 
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 prihvaćanju IV. izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Ustanove za rehabilitaciju 

hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na 
zaduživanje trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske 
banke za obnovu i razvoj 
 

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

tijela Odbor za gospodarski razvoj. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

ZAKLJUČAK 
 o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkom 
društvu Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, kod Europske banke za obnovu i razvoj, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18.  Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (dio nekretnine označene kao 
z.k.č. 5123 k.o. Grad Zagreb, ulica, i dio nekretnine označene kao z.k.č. 5125 k.o. Grad 
Zagreb) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Jurica Meić. 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o ukidanju svojstva javnog dobra 

(dio nekretnine označene kao z.k.č. 5123 k.o. Grad Zagreb, ulica, 
i dio nekretnine označene kao z.k.č. 5125 k.o. Grad Zagreb), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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19.  Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u 
naselju Kraljevečki Novaki) 
 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da je na 35. sjednici, 29. ožujka 2012. Gradska skupština odgodila raspravu i 
odlučivanje o Prijedlogu do sljedeće sjednice Gradske skupštine u travnju 2012., do kada 
nadležni gradski uredi trebaju dostaviti kompletnu analizu sa izračunom komunalnog 
doprinosa koji će Grad uprihoditi od gradnje planiranih šest objekata, troškovima izgradnje 
pristupne prometnice s kompletnom komunalnom infrastrukturom, procjenama vrijednosti 
zemljišta koje se prenosi u vlasništvo Gradu, odnosno s procjenom zemljišta koje će Grad na 
ime naknade prenijeti u vlasništvo investitora, da bi se moglo utvrditi postoji li interes Grada, 
te ako postoji koliki je. 

Također na 36. sjednici, 26. travnja 2012. Gradska je skupština odgodila donošenje 
Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki 
Novaki), dok Povjerenstvo za vrednovanje iz članka 37. Odluke o utvrđivanju tržišne 
vrijednosti nekretnina ne razmotri nalaz ovlaštenog vještaka i donese odluku o usklađenosti 
Prijedloga s navedenom odlukom. 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluju: Stjepan Horvat, Jurica Meić i Zvane Brumnić (ispravak netočnog 

navoda). 
 
Gradska skupština većinom glasova (3 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") nije donijela 

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra (izgradnja Nove ulice u naselju Kraljevečki 
Novaki). 
 
 
20.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Oporovec gradnja d.o.o.) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Jurica Meić. 
 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta 

(Oporovec gradnja d.o.o.), 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21.  Prijedlog zaključka o objavi Poziva za iskazivanje interesa radi kupnje poslovnog 
prostora na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Mjesnog odbora Blato 
 

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

tijela Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor smatra da je Prijedlog zaključka formalno u skladu sa zakonom, Statutom Grada 

Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 
Međutim, iz dopisa vijećnika u Vijeću Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad proizlazi da 

Vijeće MO Blato ima prostor za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti koji koristi zajedno s 
DVD-om Blato i KUD-om Preslica. Vijeće Mjesnog odbora Blato ima 5 vijećnika pa je 
upitno treba li samo za potrebe toga vijeća kupiti prostor od 500 m² koji ne zadovoljava 
potrebe drugih korisnika. Imajući u vidu navedeno te priloženo pismo namjere s ponudom za 
kupnju prostora koji po opisu odgovara prostoru koji je predmet Prijedloga zaključka, Odbor 
predlaže Gradskoj skupštini da ne donese predloženi zaključak. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili dopis vijećnika Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 

zapad i dopis Odvjetničkog društva Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o. 
 
Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Goran Kutlić, Dalibor Prevendar, Vidoje Bulum (objašnjenje u 

ime predlagatelja), Zvane Brumnić (ispravak netočnog navoda), Stjepan Horvat, Goran 
Kutlić (replika) i Stjepan Horvat (neslaganje s replikom). 

 
Gradska skupština jednoglasno (34 "protiv") nije donijela Zaključak o objavi Poziva za 

iskazivanje interesa radi kupnje poslovnog prostora na području Gradske četvrti Novi Zagreb 
- zapad, Mjesnog odbora Blato. 
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22.  Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2011. 
godinu 
 

Izvješće je podnio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (1 "za", 31 "protiv" i 5 "suzdržanih"), sukladno 

prijedlogu Odbora za prostorno uređenje donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

Gradska skupština Grada Zagreba ne prihvaća Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba za 2011. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad šahovskim turnirom "Alpe - 
Dunav - Jadran" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad šahovskim turnirom "Alpe - Dunav - Jadran", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju operativca u Zapovjedništvo civilne 
zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju operativca u Zapovjedništvo civilne zaštite 

Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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25.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Poštanske i telekomunikacijske škole 
 

Predlagatelj je Školski odbor Poštanske i telekomunikacijske škole. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 
 

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

Poštanske i telekomunikacijske škole 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Poštanske i telekomunikacijske škole, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9, što ga je utvrdio 
Školski odbor Ustanove 1. lipnja 2012. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. 
 

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

Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Jurica Meić, Margareta 
Mađerić (ispravak netočnog navoda), Danira Bilić (replika), Jurica Meić (neslaganje s 
replikom) i Stjepan Horvat. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić izriče opomenu 

gradskom zastupniku Stjepanu Horvatu jer je svojim govorom omalovažavao i vrijeđao. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden, Stanko Gačić (ispravak 

netočnog navoda), Morana Paliković Gruden (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), 
Margareta Mađerić (ispravak netočnog navoda) i Morana Paliković Gruden (neslaganje s 
ispravkom netočnog navoda). 

 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Nenad Matić (ispravak netočnog navoda), Danira Bilić i 

Stanko Gačić. 
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Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 6 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o., 

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

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28.  Prijedlog za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta "Trešnja" 
 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Gradskog kazališta "Trešnja". 
 
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 za imenovanje ravnatelja upućen je gradonačelniku Grada Zagreba na 

razmatranje i davanje mišljenja te on na isti nema primjedbi. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta "Trešnja", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
29.  Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže Prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: Stanko Gačić, Zvane Brumnić (replika), Stanko Gačić (neslaganje 
s replikom) i Zvane Brumnić (objašnjenje u ime predlagatelja). 

 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 2 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje članova u Nadzorni odbor 
Vodoprivrede Zagreb d.d. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi sudjeluje Stjepan Horvat. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje članova u Nadzorni odbor Vodoprivrede Zagreb d.d., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
31.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Novi Zagreb 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Josipa Račića 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Novi Zagreb, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Račića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



 - 27 - 

 
 
32.  - Prijedlog zaključka o prijedlogu za opoziv predsjednice i članova Uprave Agencije 
za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 
- Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje predsjednika i članova Uprave 
Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za opoziv predsjednice i članova Uprave Agencije za podršku 

informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za imenovanje predsjednika i članova Uprave Agencije za podršku 

informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
33.  a) Prijedlog zaključka o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj 
glavnoj skupštini trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 
b) Prijedlog Zaključka o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva 
Zračna luka Zagreb d.o.o. 
 

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

ZAKLJUČAK 
 o predstavniku Grada Zagreba na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini trgovačkog 

društva Vodoprivreda Zagreb d.d. 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o predstavniku Grada Zagreba u Skupštini trgovačkog društva 
Zračna luka Zagreb d.o.o., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 39. sjednicu 
u 15,50 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/350 
URBROJ: 251-01-06-12-12 
Zagreb, 12. srpnja 2012. 
 
 

TAJNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Dejan Subotić 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Davor Bernardić 

 


