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ZAPISNIK 
 

45. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. studenoga 2012, u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A",  s početkom u 9,00 sati 
 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić, Davor Bernardić, Danira Bilić, Miroslav 
Blažević, 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. Dragan Korolija-Marinić, Darinko Kosor, dr. sc. Dragan Kovačević, dr. sc. 
Josip Kregar, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić, Nikola Ljuban, Margareta Mađerić, Vesna 
Majher, 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, dr. sc. Velimir Srića, 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: Željko Brebrić, dr. sc. 

Pavel Kobler, dr. stom. i dr. sc. Zvonko Maković. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik 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; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Emil Tuk - 
pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Marijan Maras - pročelnik Gradskog 
ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Silvije Novak - pročelnik Gradskog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda 
za katastar i geodetske poslove; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; 
Tedi Lušetić - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božica 
Šimleša - v. d. zamjenice pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar 
Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Boro Kisjelica i Ines Bravić - zamjenici 
pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Renata Šimon - 
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zamjenica pročelnika Službe za mjesnu samoupravu; Dianora Kobia Lulić - pomoćnica 
pročelnika Stručne službe gradonačelnika; Mijo Bezer i Vladimir Gruborović - pomoćnici 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Romana Galić i Marinka Bakula Anđelić - pomoćnice pročelnice Gradskog 
ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Željko Basta - pomoćnik pročelnika Ureda 
za upravljanje u hitnim situacijama; Ivica Fanjek - vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda za 
prostorno uređenje Grada Zagreba; Stjepan Kelčec Suhovec - pomoćnik pročelnica Gradskog 
ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Sandra Tucak Zorić - pomoćnica pročelnika 
Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Sanja Pavlović - pomoćnica 
pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Olga Plazibat - 
predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Gornji grad - Medveščak; Marijan Oljica - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Dornji 
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; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - jug; Josipa Bašić - potpredsjednica Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; 
Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Mario Jelić - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj -. predsjednica Vijeća Gradske četvrti 
Podsused - Vrapče; 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.; Frane Šesnić - direktor Razvojne agencije 
Zagreb - T.P.Z. d.o.o.; Bruno Lacković - direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Igor Pirija - 
direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o.; Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; 
Ante Cicvarć - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; Branimir Valašek - voditelj 
Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - 
voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Zdravko Juć - v.d. voditelja 
Podružnice Stanogradnja; Lucija Tomić Černi - predstavnica Podružnice Tržnice Zagreb; Ivo 
Erić - voditelj Podružnice Upravljanje športskim objektima; Srđan Vlaović - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; Igor Vidra - predstavnik Podružnice Zagrebparking; dr. sc. 
Alen Gospočić - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko Baričević - voditelj 
Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Milan Trbojević - voditelj Podružnice Zagrebački 
velesajam; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Radmila Mihaljević - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Zrinjevac; Boris Guina - član Uprave Zagreb plakat; Raman Fazlievski - 
potpredsjednik Koordinacije vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba; Kemal Bukvić - 
predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba Jaromil Kubiček - 
predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba; Jasminka Petter - predstavnica 
njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Galina Kovačević - predstavnica ruske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Zlatko Jevak - predstavnik slovačke nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Krešimir Opić - predstavnica Hrvatske gospodarske komore - Komore 
Zagreb; Saša Martinović Kunović - članica Upravnog vijeća Centra za kulturu Trešnjevka i 
djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić otvara 45. sjednicu. 
 
Utvrđuje da je sjednici nazočan 41 (naknadno je evidentirano 48 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 
počasno pokroviteljstvo nad 34. Danom tipkovnice - Državnim prvenstvom u kompjutorskoj 
daktilografiji te pokroviteljstvo nad Vox Feminae Festivalom s financijskom potporom u 
iznosu od 3.500,00 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (38"za") prihvaća zapisnik 44. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 25. listopada 2012. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić obavještava gradske 

zastupnike da je Odbor za izbor i imenovanja, sukladno članku 143. stavku 3. povukao 
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Augusta Harambašića, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Remete, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog 
odbora Osnovne škole Voltino i Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole Horvati. 

 
Nadalje obavještava gradske zastupnike da su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 

nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac, Klub gradskih zastupnika 
HSU-a i gradonačelnik Grada Zagreba objedinili Prijedlog odluke o prodaji stanova u 
vlasništvu Grada Zagreba predložen za donošenje po hitnom postupku i Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 

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

hitnosti postupka za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova. 
 
Davor Bernardić, član Kluba gradskih zastupnika SDP-a i gradonačelnik Grada 

Zagreba Milan _Bandić obrazlažu opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog odluke o 
prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti postupka za 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, 
Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja i Prijedlog 
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. 
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Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr. pharm. obrazlaže opravdanost hitnosti 
postupka za Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike 
romske nacionalne manjine. 

 
Zvane Brumnić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog zaključka za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu i obrazovanje Susedgrad, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapče, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno naselje, Prijedlog zaključka o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora XIII. gimnazije i Prijedlog zaključka o razrješenju i 
imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog muzeja. 

 
Margareta Mađerić predlaže da se prijedlozi predloženi za donošenje po hitnom 

postupku uvrste u prijedlog dnevnog reda te da se nakon izglasavanja dnevnog reda održe 
sjednice radnih tijela radi razmatranja i davanja mišljenja Gradskoj skupštini o navedenim 
prijedlozima. 

 
Vera Petrinjak-Šimek predlaže da se u prijedlog dnevnog reda ne uvrsti Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te s tim u 
vezi i Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić očituje se o prijedlozima gradskih 

zastupnica Margarete Mađerić i Vere Petrinjak-Šimek. 
 
Stanka za sjednicu Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 2. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti postupka za Prijedlog 

odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 3. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština većinom glasova (37 "za" i 2 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu 
naplate parkiranja. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka a) nove točke 16. prijedloga dnevnog reda. 
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Gradska skupština većinom glasova (37 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti postupka za Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama 
parkiranja. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka b) nove točke 16. prijedloga dnevnog reda. 

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

Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske 
nacionalne manjine. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 11. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba 
u 2012. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane nova točka 13. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka b) točke 32. prijedloga dnevnog reda. 

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

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapče. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka točke 39. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno 
naselje. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 
dopuna postane podtočka točke 40. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. gimnazije. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane podtočka točke 41. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti postupka za 

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog muzeja. 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Bernardić predlaže da prihvaćena 

dopuna postane nova točka 45. prijedloga dnevnog reda. 
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Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 1 "protiv") prihvaća dnevni red s 

prihvaćenim dopunama. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih 
obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013. 
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu 
Zagrebu u 2013. i 
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu u 2013. 
* prvo čitanje - prethodna rasprava 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova 
Predlagatelji: Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a 
 
3. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba 
Predlagatelji: Gradonačelnik Grada Zagreba, Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a 
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4. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 
Predlagatelj: Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 
i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - 
korisnika usluga 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
Predlagatelji: Gradonačelnik Grada Zagreba, Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a 
 
7. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja 
Lučko - sjever 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
8. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja 
groblja Markovo polje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone "Sesvetski Kraljevec - istok" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
10. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
11. Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike 
romske nacionalne manjine 
Predlagatelj: Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr. pharm. 
 
12. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih 
tijela 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
13. Prijedlog dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2012. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
  



8 
 

 
14. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
15. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2013. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
16.a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja 
b) Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
17. Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti članka 45. a) Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 92/94, 
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 
25/12) s Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 
76/10) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća 
disanja" 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
19. Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih 
građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Grada Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja i uređenju međusobnih odnosa 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
20. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Mešić com d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
21. Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (označeno kao 4396/7388 dijela z.k.č. 4821/1 
k.o. Trnje - Ing-grad d.o.o., Tehnika d.d. i Zagreb-montaža d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
22. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Dubrovnik od odvojka 
za Getro do Sajmišne ceste - Robustus gradnja d.o.o.) 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
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23. - Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2013. godinu 
- Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2013. 
Predlagatelj: Savjet mladih  Grada Zagreba 
 
24.a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju javne površine 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
25.a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Smotrom folklornih 
društava 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Zagrebačkim šahovskim 
adventom 2012. 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
26. - Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 
Predlagatelj: Upravna vijeća domova za starije i nemoćne osobe 
 
27. Davanje suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži 
"Mali dom - Zagreb" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - 
Zagreb" 
 
28. Davanje suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - 
Zagreb" 
 
29. Davanje suglasnosti na Statut URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
Predlagatelj: Upravno vijeće URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
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30. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog 
satiričkog kazališta "Kerempuh" 
Predlagatelj: Kazališno vijeće Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh" 
 
31. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednice i članova/članica Službeničkog suda 
u Gradu Zagrebu 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 
32.a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 
 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
33. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra za kulturu "Trešnjevka" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Centra za kulturu "Trešnjevka" 
 
34. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Bajka" 
Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bajka" 
 
35. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zapovjednika Zapovjedništva civilne 
zaštite Gradske četvrti Črnomerec 
Predlagatelj: Vijeće Gradske četvrti Črnomerec 
 
36. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 
za bolesti dišnog sustava 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne 
bolnice za plućne bolesti 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Psihijatrijske 
bolnice "Sveti Ivan" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječje bolnice 
Srebrnjak 
Predlagatelj: Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 
 
37. - Prijedlog zaključka o prijedlogu za opoziv člana Uprave Agencije za podršku 
informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., 
- Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave Agencije za podršku 
informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
38. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno 
gospodarstvo 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 



11 
 

 
39. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Milana Sachsa 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Zrno" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Botinec" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Markuševec" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Vrapče 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
40. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Silvija Strahimira Kranjčevića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
dr. Vinka Žganca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Savski gaj 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Julija Klovića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Ivana Meštrovića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Matije Gupca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Gornje Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Brezovica 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gustava 
Krkleca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Markuševec 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Cvjetno naselje 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
41. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarske 
tehničke škole Fausta Vrančića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole 
primijenjene umjetnosti i dizajna 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole 
suvremenog plesa Ana Maletić 
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- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gornjogradske 
gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
medicinske sestre Mlinarska 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XI. gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX. gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Elektrostrojarske obrtničke škole 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
medicinske sestre Vinogradska 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Ivana Mažuranića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole 
Pavla Markovca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
cestovni promet 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora I. tehničke škole Tesla 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. gimnazije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
42. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
likovni odgoj Grada Zagreba 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
kulturu "Trešnjevka" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
43. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Knjižnica 
grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
44. - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe "Park" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije 
i nemoćne osobe Maksimir 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
45. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog 
muzeja 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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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. 

Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga javilo se 11 gradskih zastupnica i 
zastupnika. 

 
Gradski zastupnik Stanko Gačić postavlja pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog 

društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću o rezultatima rada Povjerenstva osnovanog u 
svrhu naknadu štete nastale nelegalnim priključivanjem korisnika na vodoopskrbi sustav. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se razmotri mogućnost 
natkrivanja tržnice Kvaternikov trg. 

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivo Čović najavio je odgovor na 
pitanje u pisanom obliku. 

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

trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi Čoviću koja je budućnost Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. s obzirom na ocjenu kreditnog rejtinga danog od Agencije Standard&Poor's 
Services. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se postavi semafor ili 
označi pješački prijelaz na Aveniji Dubrovnik, između Zapruđa i Utrina, u blizini tržnice, jer 
dizalo u pothodniku već duže vrijeme nije u funkciji. 

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

Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ive Čovića. 
 
Gradska zastupnica Danira Bilić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću planira li Grad Zagreb prijaviti se za sredstva iz fondova Europske unije za 
projekt obnove i rekonstrukcije stambenih zgrada tzv. limenki u pojedinim dijelovima grada 
gdje su takve zgrade izrađene, odnosno da li je Grad Zagreb već započeo s tim postupkom. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću i predsjedniku Gradske 
skupštine Grada Zagreba Davoru Bernardiću  da se u što skorijem roku organizira tematska 
sjednica Gradske skupštine o gospodarenju otpadom. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje. 
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Gradska zastupnica Božica Šolić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 
Milanu Bandiću o mogućnosti smanjenja komunalnog doprinosa stambenim jedinicama 
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u IV. zoni. Gradska je zastupnica zatražila odgovor 
u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se u Prijedlog programa 
radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. uvrsti 
izgradnja objekta dječjeg vrtića i osnovne škole na Kajzerici. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradska je zastupnica zatražila odgovor u pisanom obliku na pitanje. 
 
Gradski zastupnik Nenad Matić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kada građani Grada Zagreba koji su sudjelovali u plaćanju redovite cijene 
dječjeg vrtića prema slanim uplatnicama, a ne prema tada važećoj odluci mogu očekivati 
povrat novca. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se razmisli o 
mogućnostima provedbe projekta kojim bi se poticalo uvođenje termičkih razdjelnika topline 
i vodomjera u svaki stan i načinu sufinanciranja s vlasnicima stanova. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića na pitanje i prijedlog. 
Gradski zastupnik traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradska zastupnica Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada 

Zagreba Milanu Bandiću zašto proglase građanima Grada Zagreba ne objavljuje u listu 
Zagreb.hr, a novac koji je potrošen za njihovu objavu u drugim tiskanim medijima ne 
namijeni za druge svrhe. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
Gradski zastupnik Alen Ostojić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu 

Bandiću o mogućnosti postavljanja defibliatora na javnim površinama. 
Predlaže predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Ivi 

Čoviću da se u Gradu Zagrebu poveća broj kanti za otpad kućnih ljubimaca. 
Usmeni odgovor pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelja Zvonimira 

Šostara na pitanje. 
 
Gradski zastupnik Stjepan Horvat postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću kako to da se Grad Zagreb još uvijek nije upisao kao vlasnik kampa Mirta na 
otoku Silbi, već je i dalje kao vlasnik upisana privatna tvrtka. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da mu se odgovori u vezi 
donacija kazalištu "Mala scena" u 2011. 

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić najavio je odgovor u pisanom obliku. 
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Gradski zastupnik Siniša Markulin postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba 

Milanu Bandiću da li će se urediti sjeverni dio Maksimirskog stadiona te hoće li se tamo 
osigurati prostori za Zagrebački športski savez i ostale granske saveze. 

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

Milanu Bandiću prihvaća li se inicijativa Hrvatske narodne stranke o davanju u zakup 
zatvorenih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba zainteresiranim poduzetnicima, 
obrtnicima i građanima. Gradska je zastupnica zatražila odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću da se što prije dovrši 
Urbanistički plan uređenja Martinovka - zona istok. 

Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
Gradska zastupnica traži daljnje objašnjenje. 
Usmeni odgovor gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. 
 
 

1.  Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 
za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. 
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih 
obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013. 
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje 
kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013. 
- Prijedlog programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu 
Zagrebu u 2013. i 
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu u 2013. 
* prvo čitanje - prethodna rasprava 
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Budući da se postupak donošenja proračuna provodi u dva čitanja danas Gradska 

skupština ima prvo čitanje koje obuhvaća prethodnu raspravu o Prijedlogu Proračuna Grada 
Zagreba za 2013., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013., 
Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015., prijedlozima 
programa po djelatnostima, o amandmanima radnih tijela i o Izvješću Odbora za financije. 

 
Predlagatelj akata je gradonačelnik Grada Zagreba koji je utvrdio dopunu Prijedloga 

programa javnih potreba u predškolskog odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi 
Grada Zagreba za 2013. Dopuna postaje sastavnim dijelom Prijedloga programa. 

 
Prijedloge 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 obrazovanje i šport predložio je Prijedlog zaključka. 
 
Odbor za financije podnio je izvješće koje sadrži njegovo stajalište o mišljenjima, 

primjedbama i prijedlozima nadležnih radnih tijela te podnesenim amandmanima Savjeta 
mladih Grada Zagreba. 

Odbor za financije je utvrdio Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2012. te Prijedlog programa radova kapitalnih 

ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. nisu u skladu s II. 
aneksom Sporazumu između Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ i Grada Zagreba (Zaključak o 
sklapanju II. aneksa Sporazumu između Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" i Grada Zagreba 
Gradska skupština donijela je na 32. sjednici, 19. prosinca 2011.) temeljem kojega je u 
Proračunu Grada Zagreba za 2013. na poziciji Kapitalna ulaganja na objektima društvenih 
djelatnosti za projekt 04. Zdravstveni objekti i objekti socijalne skrbi, konto 4212, Poslovni 
objekti, trebalo osigurati sredstva u iznosu od 30.000.000,00 kn za izgradnju objekta Odjela 
VI. Na navedenoj poziciji planiran je  iznos od 17.000.000,00 kn. Time je povrijeđen članak 
6. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08) koji određuje da se u proračunu 
planiraju sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za 
plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi. 

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti 
pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od 
roditelja - korisnika usluga. Sadržaj te važeće odluke nije akceptiran u Prijedlogu proračuna 
dostavljenog Gradskoj skupštini već je Prijedlog proračuna u dijelu koji se odnosi na 
predškolski odgoj i Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
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skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. usklađen s Prijedlogom odluke koja je 
tek dostavljena na razmatranje Gradskoj skupštini. Ista se primjedba odnosi i na Zakladu 
"Hrvatska kuća disanja"za koju su već planirana sredstva u Prijedlogu proračuna iako je tek 
dostavljen Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća 
disanja". 

U pojedinim razdjelima u Prijedlogu proračuna (Ured gradonačelnika, Gradski ured za 
energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada itd.) planirana su sredstva za sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodne 
natječaje europskih fondova i navedene su oznake i engleski nazivi projekata ili njihove 
kratice. Za pojedine projekte dano je obrazloženje, a za neke nije. Odbor smatra da se u 
proračunu trebaju navesti hrvatski nazivi projekata. Odbor traži da se za drugo čitanje 
Prijedloga proračuna dostavi popis svih projekata s detaljnim obrazloženjem svakog projekta.  

Odbor smatra da Prijedloga proračuna za drugo čitanje pripremiti uvažavajući iznesene 
primjedbe Odbora. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili i Zaključak Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu 

Zagrebu u vezi Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2013. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić obrazlaže Prijedlog proračuna Grada 

Zagreba za 2013., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna i Prijedlog projekcije proračuna 
Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. te prijedloge programa po djelatnostima. 

 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže Prijedlog proračuna 

Grada Zagreba za 2013., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna i Prijedlog projekcije 
proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015. 

 
Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i šport obrazlaže 

Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2013., Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom 
odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013., Prijedlog programa javnih potreba u srednjem 
odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013., Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i 
studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili 
nestalih u Domovinskom ratu za 2013., Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 
Grada Zagreba za 2013., Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2013. 
godinu i Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2013. 

 
Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže Prijedlog 

programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013. i Prijedlog programa i projekata 
iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i 
civilnih invalida rata u 2013. 
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Mr. sc. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom obrazlaže Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013. i 
Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete 
života osoba s invaliditetom u 2013. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog programa radova na području 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2013. i Prijedlog programa radova 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013. 

 
U raspravi sudjeluju: dr. sc. Velimir Srića (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i 

HSS-a), Igor Rađenović (replika), dr. sc. Josip Kregar (u ime Kluba gradskih zastupnika 
Nezavisne liste), Slavko Kojić (objašnjenje u ime predlagatelja), dr. sc. Josip Kregar 
(replika), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Slavko Kojić 
(objašnjenje u ime predlagatelja), Igor Rađenović (replika), Margareta Mađerić (replika), Igor 
Rađenović (neslaganje s replikom), Stanko Gačić (replika), Igor Rađenović (neslaganje s 
replikom), Vilina Šincek-Pećanić, Slavko Kojić (objašnjenje u ime predlagatelja), mr. sc. 
tatjana Holjevac (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane 
Holjevac), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Slavko Kojić (objašnjenje 
u ime predlagatelja), Jozo Radoš (replika), Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a), Davor Bernardić, Stanko Gačić (povreda Poslovnika), Danira Bilić 
(replika), Davor Bernardić (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika), Stanko 
Gačić (replika), Božica Šolić (replika), Jurica Meić, Alen Ostojić, Danira Bilić, prof. dr. sc. 
Zdravko Žvorc, dr. vet. med., Ivana Mlinar Horvat (replika), Margareta Mađerić (replika), 
Stanko Gačić, Mirjana Pavoković, Margareta Mađerić, dr. sc. Petar Kurečić, Goran Kutlić, 
Nenad Matić (replika) i Goran Kutlić (neslaganje s replikom). 

 
Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije u ime predlagatelja daje završnu 

riječ. 
 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 5 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj raspravi, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje 

i šport donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Gradska skupština Grada Zagreba radi što hitnije realizacije projekta škole i vrtića na 
Kajzerici ocjenjujući ga prioritetnim, predlaže gradonačelniku Grada Zagreba: 
- promptno poduzimanje svih potrebnih aktivnosti kako bi do kraja 2012. Godine u 

najvećoj mogućoj mjeri bila iskorištena sredstva predviđena za izradu projektne 
dokumentacije i rješavanje imovinskih odnosa vezanih uz izgradnju vrtića i škole 
na Kajzerici u Proračunu Grada Zagreba za 2012. godinu; 

- osiguranje odgovarajućih sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2013. godinu 
radi financiranja pripremnih radnji te gradnje škole i vrtića na Kajzerici; 

- poduzimanje aktivnosti u svrhu povlačenja sredstava za potrebe gradnje i/ili 
opremanja dječjeg vrtića i škole na Kajzerici iz odgovarajućih fondova EU. 

 
2. Gradska skupština Grada Zagreba predlaže gradonačelniku Grada Zagreba da u 

Proračunu Grada Zagreba za 2013. godinu predvidi i sredstva za izgradnju Centra 
URIHO (Dom invalida), odnosno poduzme potrebne aktivnosti radi povlačenja 
odgovarajućih novčanih sredstava iz fondova EU za tu namjenu. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže da se 
zajedno obrazlože i da se provede objedinjena rasprava o prijedlogu pod točkom 2. Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova i prijedlogu pod točkom 3. 
Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 
 
 
2.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova 
 

Predlagatelji su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a koji su podnijeli 
amandman na Prijedlog. Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga. 

 
3.  Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba 
 

Predlagatelji su gradonačelnik Grada Zagreba, Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a te gradonačelnik Grada 
Zagreba dostavili prijedloge odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. Na temelju 
članka 94. Poslovnika pozvao je predlagatelje da objedine prijedloge. Objedinjeni Prijedlog 
gradski su zastupnici primili. 

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

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Prijedlog zaključka uz 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova i Prijedlog odluke o 
prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 

 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova je upućen 

gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić daje objašnjenje. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova. 
 
Boro Kisjelica, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 

imovinu Grada obrazlaže Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Nenad 

Matić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a), Davor Bernardić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a), Ivana Mlinar Horvat, dr. sc. Petar Kurečić, Jurica Meić, Božica 
Šolić (replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden, Jurica Meić 
(replika), Margareta Mađerić, Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Boro 
Kisjelica (objašnjenje u ime predlagatelja), Zvane Brumnić (objašnjenje u ime predlagatelja), 
Nenad Matić (replika), Morana Paliković Gruden (replika) i Boro Kisjelica (objašnjenje u 
ime predlagatelja). 

 
ad2.) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova, 

 
u predloženom tekstu s amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 

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

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba u svrhu cjelovite i potpune provedbe Odluke o 

najmu stanova zadužuje gradonačelnika Grada Zagreba da: 
- promptno, po stupanju na snagu ovog zaključka, poduzme sve potrebne aktivnosti 

za provedbu Odluke o najmu stanova, osobito u dijelu koji se odnosi na davanja u najam 
stanova osobama koje ih koriste bez valjane pravne osnove, 

- Gradskoj skupštini Grada Zagreba u roku tri mjeseca podnese detaljno izvješće o 
svim poduzetim aktivnostima iz prethodne alineje (izvješće osobito treba sadržavati podatke 
o ukupnom broju stanova koji su dani u najam s posebno iskazanim brojem stanova koji su 
dani u najam osobama koje su ih koristili bez valjane pravne osnove, broju zaprimljenih 
zahtjeva za najam od osoba koje koriste stanove bez valjane pravne osnove). 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
ad3.) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 
zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba u svrhu cjelovite i potpune provedbe Odluke o 

prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba zadužuje gradonačelnika Grada Zagreba da: 
- promptno po stupanju na snagu ovog zaključka poduzme sve potrebne aktivnosti za 

provedbu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada osobito u dijelu koji se odnosi na 
ostvarivanje prava osoba iz članka 36. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; 

- Gradskoj skupštini Grada Zagreba u roku tri mjeseca podnese detaljno izvješće o 
svim poduzetim aktivnostima iz prethodne alineje (izvješće osobito treba sadržavati podatke 
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o ukupnom broju prodanih stanova, broju procijenjenih stanova te rezultatima procjena, broju 
stanova za koji su raspisani natječaji, rezultatima natječaja i sl.). 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
4.  Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 
 

Predlagatelj je Uprava trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 
 
Poslovno je izvješće razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i kao 

nadležna radna tijela Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za kontrolu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a podnijeli su Prijedlog zaključka. 
 
Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije obrazlaže Poslovno izvješće. 
 
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 

Margareta Mađerić (replika) i Davor Bernardić (neslaganje s replikom). 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") prihvaća Poslovno izvješće Uprave 

trgovačkog društva Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2012. 

 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 

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

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Utvrđuje se da su infrastruktura i financijska sredstva kojima trenutno raspolaže 

Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o., neadekvatni za značajniji razvoj poduzetništva u 
Gradu Zagrebu.  
 

2. Utvrđuje se da je potrebno žurno poduzeti mjere i aktivnosti koje će Razvojnoj 
agenciji Zagreb - TPZ d.o.o. omogućiti da bude nositelj razvoja i proširenja poduzetničke 
infrastrukture u Gradu Zagrebu s posebnim naglaskom na razvoj poduzetništva temeljenog na 
visokim tehnologijama i inovativnim proizvodima i uslugama. 
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3. U svrhu poticanja poduzetništva temeljenog na visokim tehnologijama i 
inovativnim proizvodima i uslugama neophodno je osnivanje znanstveno-tehnološkog centara 
koji bi povezivao visoke tehnologije, poduzetnike i znanost, a radi prepoznatljivosti na 
globalnoj razini centar bi nosio naziv "Nikola Tesla", u čast istaknutog znanstvenika i 
inovatora. 
 

4. Ocjenjuje se da su neiskorišteni kapaciteti Zagrebačkog velesajma najpoželjnija 
lokacija za potrebe razvoja znanstveno-tehnološkog centra, s obzirom na planiranu izgradnju 
Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompentencija za zemlje Jugoistočne Europe 
(SEECEL) u neposrednoj blizini. 
 

5. Realizacijom predloženoga znanstveno-tehnološkog centara Grad Zagreb bi se 
uskladio s onim dijelovima strategije Europa 2020 koji se odnose na urbana područja, i to 
ponajprije sa smart city strategijom. Prihvaćanjem načela ponašanja koja vrijede u Europskoj 
uniji dobio bi priliku razmjenjivati iskustva u području ekonomije zasnovane na znanju s 
relevantnim partnerima - gradovima na globalnoj razini. 
 

6. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da predloži donošenje odgovarajućih 
akata, odnosno izmjene i dopune važećih akata, kojima će se omogućiti ulaganje u razvoj 
poduzetničke infrastrukture i izvan okvira poduzetničkih zona, koje do danas nisu realizirane, 
kao i stavljanje neaktivne imovine Grada Zagreba i pravnih osoba u njegovu vlasništvu u 
funkciju razvoja poduzetništva. 
 

7. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u proračunu za 2013. godinu osigura 
sredstva koja će omogućiti razvoj predloženih aktivnosti peko Razvojne agencije Zagreb - 
TPZ d.o.o. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

5.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - 
korisnika usluga 
 

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

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, 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. 
 
Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a žele podnijeti tri amandmana na 
Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o odlučivanju o 

tome da Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a mogu podnijeti tri amandmana. 

 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da Klub gradskih zastupnika SDP-a, 

Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih 
zastupnika HSU-a mogu podnijeti tri amandmana na Prijedlog. 

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

objašnjenje. 
 
Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport obrazlaže 

Prijedlog te u ime predlagatelja prihvaća tri amandmana što su ih podnijeli Klub nezavisnih 
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a. 

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

Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i HSS-a). 
 
Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 4 "protiv") donosi 
 

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

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

u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja i amandmanima što ih je predlagatelj 
prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 

Predlagatelji su gradonačelnik Grada Zagreba, Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika 
HSU-a. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 

zastupnike da su Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a te gradonačelnik Grada 
Zagreba dostavili prijedloge odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
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doprinosu. Na temelju članka 94. Poslovnika pozvao je predlagatelje da objedine prijedloge. 
Objedinjeni Prijedlog gradski su zastupnici primili. 

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

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a su predložili Prijedlog zaključka. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba podnio je amandman na Prijedlog. 
 
Zvane Brumnić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a u ime Kluba gradskih 

zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a kao predlagatelja prihvaća amandman što ga je podnio 
gradonačelnik Grada Zagreba. 

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

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Davor 

Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Kluba gradskih zastupnika HSU-a), Božica Šolić i Stjepan 
Horvat. 

 
Gradska skupština jednoglasno (27X "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 

 
u predloženom tekstu s amandmanom što ga je predlagatelj prihvatio. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 
zastupnika SDP-a, Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba radi praćenja postupaka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Grada Zagreba te pravovremenog poduzimanja aktivnih mjera 
u svrhu poticanja legalizacije u okviru svojih nadležnosti, zadužuje gradonačelnika Grada 
Zagreba da za sljedeću sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba: 

- dostavi pregled aktualnog stanja u pogledu nezakonito izgrađenih zgrada na 
području Grada Zagreba (broj objekata, područje na kojem se nalaze, broj zaprimljenih 
zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i sl.); 
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- predloži mjere za poticanje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i pogodnosti 
vezane uz plaćanje komunalnog doprinosa za objekte koji se ozakonjuju sukladno Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
7.  Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja 
Lučko - sjever 
 

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 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 očitovanje vezano uz Prijedlog, sukladno 

traženju Odbora za prostorno uređenje i Odbora za komunalno gospodarstvo. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petlja Lučko - sjever, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja 
groblja Markovo polje 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba koji je podnio amandman na Prijedlog. 
Amandman postaje 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 i Odbor za 
mjesnu samoupravu. 
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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. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje vezano uz Prijedlog, sukladno 

traženju Odbora za prostorno uređenje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Markovo polje, 

 
u predloženom tekstu s amandmanom predlagatelja. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone "Sesvetski Kraljevec - istok" 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Konačni 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 Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je očitovanje vezano uz Konačni prijedlog, 

sukladno traženju Odbora za prostorno uređenje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone "Sesvetski Kraljevec - istok", 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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10.  Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Konačni 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 prostorno uređenje predlaže da se odgodi rasprava i odlučivanje o Konačnom 
prijedlogu dok predlagatelj ne izradi geotehnički elaborat kao podlogu za izradu Plana kako 
je to propisano u članku 6.st.3. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12, u nastavku teksta: Odluka) obzirom da je zemljište 
koje se nalazi u obuhvatu plana u neposrednoj blizini dvaju klizišta, zatim dok se u 
Konačnom prijedlogu odluke ne propiše predfaznost priključenja obuhvata Plana na gradsku i 
prometnu infrastrukturalnu mrežu kao što je to propisano u članku 5.st.21. Odluke i to kao 
preduvjet za svu gradnju koja je predviđena u I.a. etapi/fazi u članku 47. Konačnog prijedloga 
odluke, te u člancima 17. i 18. Konačnog prijedloga odluke, te dok se ne izradi cjeloviti 
krajobrazni plan uređenja, kao što je to propisano u članku 5. st.17. Odluke.   

Ujedno je prije razmatranja Konačnog prijedloga odluke potrebno sa vlasnicima  većine 
parcela u obuhvatu Plana, koji su ujedno i financirali izradu Plana, ispitati mogućnost 
sklapanja ugovora propisanih Odlukom o uređenju građevinskog zemljišta (Službeni glasnik 
Grada Zagreba 5/12). 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (27 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje odgodila rasprava i odlučivanje o Konačnom prijedlogu dok predlagatelj ne izradi 
geotehnički elaborat kao podlogu za izradu Plana kako je to propisano u članku 6.st.3. 
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Müllerov breg (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 3/12, u nastavku teksta: Odluka) obzirom da je zemljište koje se nalazi u obuhvatu 
plana u neposrednoj blizini dvaju klizišta, zatim dok se u Konačnom prijedlogu odluke ne 
propiše predfaznost priključenja obuhvata Plana na gradsku i prometnu infrastrukturalnu 
mrežu kao što je to propisano u članku 5.st.21. Odluke i to kao preduvjet za svu gradnju koja 
je predviđena u I.a. etapi/fazi u članku 47. Konačnog prijedloga odluke, te u člancima 17. i 
18. Konačnog prijedloga odluke, te dok se ne izradi cjeloviti krajobrazni plan uređenja, kao 
što je to propisano u članku 5. st.17. Odluke. 

Ujedno je prije razmatranja Konačnog prijedloga odluke potrebno sa vlasnicima  većine 
parcela u obuhvatu Plana, koji su ujedno i financirali izradu Plana, ispitati mogućnost 
sklapanja ugovora propisanih Odlukom o uređenju građevinskog zemljišta (Službeni glasnik 
Grada Zagreba 5/12). 
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11.  Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike 
romske nacionalne manjine 
 

Predlagatelj je gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr. pharm. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje mišljenja. 
 
Nura Ismailovski, mr. pharm. obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ODLUKU 
 o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente 

pripadnike romske nacionalne manjine, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih 
tijela 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kontrolu, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje: 
Odbor smatra da Prijedlog nije podnesen u skladu sa Zakonom o sportskoj inspekciji.  
Člankom 3. stavkom 1. navedenog zakona propisano je da inspekcijski nadzor u prvom 

stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u 
županijama, odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski 
inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog 
za sport. 

Člankom 8. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela propisano je da 
Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na sveobuhvatan sustav unutarnje 
financijske kontrole što obuhvaća: koordinaciju uspostave i ustrojavanja financijskog 
upravljanja i kontrola te unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne 
samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, koordinaciju uspostave i ustrojavanja 
financijskog upravljanja i kontrola u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama 
kojih je Grad osnivač, suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom u Ministarstvu 
financija te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 

Člankom 9. Zakona propisano je da sportski inspektori utvrđuje stanje u vezi s 
obavljanjem sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu, a osobito: 

1. izvršavaju li se u sustavu sporta zadaće utvrđene Zakonom o sportu, 
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2. poštuju li se propisi o upisu u registar sportskih djelatnosti, registar profesionalnih 
sportskih klubova, odnosno u drugi odgovarajući registar, 

3. ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa 
zakonom i drugim propisom, 

4. je li sastav predstavničkog i izvršnog tijela, odnosno tijela upravljanja i nadzora 
pravne osobe u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa, 

5. postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba 
Zakona o sportu, 

6. donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa Zakonom o sportu i na 
temelju njega donesenih propisa, 

7. primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i na temelju njega donesenih propisa u 
vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka, 

8. obavlja li stručne poslove u sportu osoba koja za to ne ispunjava propisane uvjete, 
9. obavlja li se sportska djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim 

uvjetima, 
10. obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu djelatnost osim sportske djelatnosti 

bez propisanog odobrenja, 
11. organiziraju li se sportska natjecanja u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju 

njega donesenih propisa, 
12. imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu 

sposobnost koju je utvrdio ovlašteni liječnik sukladno sa Zakonom o sportu i na temelju njega 
donesenih propisa, 

13. poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava (doping). 
Iako člankom 3. stavkom 1. Zakona o sportskoj inspekciji nije izrijekom određen 

Gradski uredu Grada Zagreba koji će obavljati inspekcijski nadzor, iz odredbi članka 9. 
Zakona kojim su uređeni poslovi sportske inspekcije razvidno je da sportska inspekcija ne 
nadzire financijsko poslovanje pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta već provodi 
inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu i propisa donesenih na temelju njega. 
Stoga se poslovi sportske inspekcije trebaju obavljati u gradskom uredu koji je ustrojen za 
obavljanje poslova sporta. 

Gradskoj Skupštini se predlaže da ne donese predloženu odluku. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Vidoje Bulum, pročelnik Stručne službe gradonačelnika obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Dalibor 

Prevendar, Danira Bilić (replika), mr. sc. Mirko Herak (objašnjenje u ime predlagatelja) i 
Danira Bilić (ispravak netočnog navoda). 

 
Gradska skupština većinom glasova (2 "za", 24 "protiv" i 2 "suzdržana") nije donijela 

Odluku o dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela. 
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13.  Prijedlog dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2012. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

DOPUNE 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012., 

 
u predloženom tekstu. 
Dopune se prilaže zapisniku. 

 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić predlaže da se 
zajedno obrazlože i da se provede objedinjena rasprava o prijedlogu pod točkom 14. Prijedlog 
programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2013. i prijedlogu pod točkom 15. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Grada Zagreba u 2013. 

 
14.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

15.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2013. 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2013. je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno 
tijelo i kao nadležna radna tijela Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Odbor za kontrolu i Odbor za mjesnu samoupravu predložili su Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba da odgodi odlučivanje o Prijedlogu do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 
2013. godinu. 

Odbor za komunalno gospodarstvo predlaže Gradskog skupštini da odgodi odlučivanje 
o Prijedlogu dok: 

- se Prijedlog ne dopuni na način da predlagatelj za sve prenesene obveze iz prethodnog 
razdoblja dostavi ugovore temeljem kojih su obveze nastale uz obrazloženje u kojem su 
dijelu radovi na objektu odnosno uređaju izvedeni te jesu li plaćeni, a u kojem se dijelu 
radovi i obveza plaćanja prenosi u novo razdoblje. Uz Prijedlog programa gradnje potrebno je 
dostaviti i sve ugovore o financiranju uz predočenje i obrazloženje fizičke i financijske 
realizacije svakog ugovora. Takav je Zaključak donesen i prilikom donošenja Programa 
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gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. na 
sjednici u srpnju ove godine.  

- u tabeli točke 3.2.3.3. A) 4. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova pobrojana su sve 
ceste u Gradu Zagrebu za koje je utvrđen DPU ili UPU ili izrađena tehnička dokumentacija 
(lokacijske dozvole, parcelacije i geodetski elaborati), pa se predlaže da se u tom dijelu realno 
odrede prioriteti tako da se navedu samo one ceste za koje postoji formirana građevna čestica 
i koje će biti predmet kupoprodaje odnosno izvlaštenja jer si Grad Zagreb sukladno 
Prijedlogu proračuna za 2013. ne može dopustiti kupnju zemljišta za koje je detaljnim 
planovima, a naročito urbanističkim planovima uređenja predviđena prometnica. Isto vrijedi 
za tabelu točke 3.2.4.2. B) 4. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno dao sljedeće mišljenje o Prijedlogu 

programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2013.: 

Odbor smatra da Prijedlog programa nije podnesen u skladu s točkom 1. Zaključka što 
ga je donijela Gradska skupština na 36. sjednici 26. travnja 2012. (Službeni glasnik Grada 
Zagreba 6/12) kojom je određeno da se programske stavke prihvaćene programom gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu tako da se planiraju u 
cijelosti realizirati upravo u toj godini, ne mogu unositi u program za sljedeću godinu kao 
prenesene obveze već isključivo kao posve nove obveze. 

U Prijedlog program unesene su takve stavke kao prenesene obveze. Npr. u točki 3.1. 
Javne površine, podtočki 3.1.4. u tablici pod 6. Gradska četvrt Novi Zagreb - istok prenesene 
obveze pod točkama 2. i 3. u istom su iznosu bile planirane u Programu za 2012., jedna kao 
prenesena obveza iz 2011. a druga kao nova obveza. 

Odbor predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje o Prijedlogu programa do 
donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2013. i njegovog usklađivanja s navedenim 
zaključkom Gradske skupštine. 

 
 
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 

2013. je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i kao 
nadležna radna tijela Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za kontrolu. 

Odbor za kontrolu i Odbor za mjesnu samoupravu predložili su Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba da odgodi odlučivanje o Prijedlogu do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 
2013. godinu. 

Odbor za komunalno gospodarstvo predlaže Gradskog skupštini da odgodi odlučivanje 
o Prijedlogu dok se ne dostave ugovori za prenesene obveze te očitovanja podružnica 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje će u skladu s predloženim programom izrađivati svoje 
operativne programe. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013.s osnove njegove usklađenosti s 
propisima s time da se predlaže Gradskoj skupštini da odgodi odlučivanje o Prijedlogu 
programa do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2013. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, 

graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže prijedloge. 
 
Jurica Meić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo obrazlaže izvješća 

Odbora. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

radnih tijela za odgodu odlučivanja o Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. 

 
 
ad14.) Gradska je skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 

odgodila odlučivanje o Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2013. do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2013. godinu, te dok: 

- se Prijedlog ne uskladi s Zaključkom što ga je donijela Gradska skupština na 36. sjednici 26. 
travnja 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) 

- se Prijedlog ne dopuni na način da predlagatelj za sve prenesene obveze iz prethodnog 
razdoblja dostavi ugovore temeljem kojih su obveze nastale uz obrazloženje u kojem su dijelu radovi 
na objektu odnosno uređaju izvedeni te jesu li plaćeni, a u kojem se dijelu radovi i obveza plaćanja 
prenosi u novo razdoblje. Uz Prijedlog programa gradnje potrebno je dostaviti i sve ugovore o 
financiranju uz predočenje i obrazloženje fizičke i financijske realizacije svakog ugovora. Takav je 
Zaključak donesen i prilikom donošenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2012. na sjednici u srpnju ove godine.  

- u tabeli točke 3.2.3.3. A) 4. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova pobrojana su sve ceste u 
Gradu Zagrebu za koje je utvrđen DPU ili UPU ili izrađena tehnička dokumentacija (lokacijske 
dozvole, parcelacije i geodetski elaborati), pa se predlaže da se u tom dijelu realno odrede prioriteti 
tako da se navedu samo one ceste za koje postoji formirana građevna čestica i koje će biti predmet 
kupoprodaje odnosno izvlaštenja jer si Grad Zagreb sukladno Prijedlogu proračuna za 2013. ne može 
dopustiti kupnju zemljišta za koje je detaljnim planovima, a naročito urbanističkim planovima 
uređenja predviđena prometnica. Isto vrijedi za tabelu točke 3.2.4.2. B) 4. 

 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

radnih tijela za odgodu odlučivanja o Prijedlogu programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2013. 

 
ad15.) Gradska je skupština jednoglasno (28 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela 

odgodila odlučivanje o Prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2013. do donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2013. godinu, te dok se ne 
dostave ugovori za prenesene obveze te očitovanja podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
koje će u skladu s predloženim programom izrađivati svoje operativne programe. 
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16. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja 
b) Prijedlog pravilnika o parkirališnim zonama, uvjetima i cijenama parkiranja 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradski su zastupnici primili u vezi s Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja dopis državnih službenika i namještenika 
Hrvatskoga sabora. 

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

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a su predložili Prijedlog zaključka. 
 
U raspravi sudjeluje Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za"), sukladno prijedlogu Kluba gradskih 

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

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba odgađa odlučivanje o Odluci o izmjenama i 

dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Pravilniku o parkirališnim 
zonama, uvjetima i cijenama parkiranja – do usaglašavanja sadržaja odnosnih akata s 
organizatorom parkiranja te vijećima gradskih četvrti na čijem se području naplaćuje, 
odnosno predlaže naplata parkiranja. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17.  Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti članka 45. a) Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 92/94, 
69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 
25/12) s Ustavom Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 
76/10) 
 

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

Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a su predložili Prijedlog zaključka. 
 
Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 2 "protiv"), sukladno prijedlogu Kluba 

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

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Gradska skupština Grada Zagreba konstatira da se kroz čitav tekst Zahtjeva za 

ocjenu suglasnosti članka 45.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave s Ustavom Republike Hrvatske provlači postojanje dvije interpretacije zakonske 
odredbe. Zakonska odredba je ustavna ili nije pa ona ne može biti ustavna ako se interpretira 
na način koji odgovara Gradu Zagrebu, a neustavna ako se interpretira na način kako to čini 
Ministarstvo financija. U zahtjevu Ustavnom sudu ona mora biti neustavna u svakom pogledu 
i ne može se interpretirati tako da bude ustavna. Suprotno tome Zahtjevom se traži od 
Ustavnog suda da prosudi čija je interpretacija ispravna. 

 
2. Odgađa se rasprava i odlučivanje o Zahtjevu dok predlagatelj ne otkloni primjedbe 

iz točke 1. ovog zaključka. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća 
disanja" 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje obrazlaže 

Prijedlog. 
 
Dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, predsjednik Odbora za zdravstvo obrazlože Izvješće 

Odbora. 
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U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), dr. 
sc. Dragan Korolija-Marinić (replika), Zvonimir Šostar (objašnjenje u ime predlagatelja) i dr. 
sc. Dragan Korolija-Marinić (ispravak netočnog navoda). 

 
Gradska skupština većinom glasova (3 "za", 22 "protiv" i 4 "suzdržana") nije donijela 

Zaključak  o prihvaćanju ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća disanja". 
 
 
19.  Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih 
građevina obuhvaćenih Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Grada Zagreba u 2012. u osnovna sredstva Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice 
Vodoopskrba i odvodnja i uređenju međusobnih odnosa 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo 
koji predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da odgodi raspravu i odlučivanje o 
Prijedlogu dok ga predlagatelj ne usuglasi s Podružnicom Vodoopskrba i odvodnja 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradski su zastupnici primili suglasnost Zagrebačkog holdinga d.o.o. Podružnice 

Vodoopskrba i odvodnja broj 1-491/2012 od 26. studenoga 2012. na Prijedlog zaključka i 
tekst Prijedloga ugovora o prijenosu izgrađenih komunalnih vodnih građevina obuhvaćenih 
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2012. i uređenju 
međusobnih odnosa. 

 
Jurica Meić, predsjednik Odora za komunalno gospodarstvo obrazlaže Izvješće Odbora 

te u ime Odbora predlaže da se odgodi rasprava i odlučivanje o Prijedlogu dok se Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba ne dostave ugovori koje je Grad Zagreb sklopio za izgrađene 
komunalne vodne građevine obuhvaćene Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Grada Zagreba u 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12). 

 
Ana Poljak, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, gradieljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Zvane Brumnić, Ana Poljak (objašnjenje u ime predlagatelja), 

Jurica Meić (u ime Odbora za komunalno gospodarstvo) i Božidar Merlin (objašnjenje u ime 
predlagatelja). 
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Gradska je skupština većinom glasova (22 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržanim"), sukladno 

prijedlogu Odbora za komunalno gospodarstvo odgodila raspravu i odlučivanje o Prijedlogu 
dok se Gradskoj skupštini Grada Zagreba ne dostave ugovori koje je Grad Zagreb sklopio za 
izgrađene komunalne vodne građevine obuhvaćene Planom gradnje komunalnih vodnih 
građevina na području Grada Zagreba u 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12). 

 
 
20.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (Mešić com d.o.o.) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba dostavio je izjavu društva Mešić com. 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21.  Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta (označeno kao 4396/7388 dijela z.k.č. 4821/1 
k.o. Trnje - Ing-grad d.o.o., Tehnika d.d. i Zagreb-montaža d.o.o.) 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradski su zastupnici primili pojašnjenje dostavljene ponude i zajedničku izjavu 
društava Ing-grad d.o.o., Tehnika d.d. i Zagreb-montaža d.o.o. 

 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prodaji zemljišta, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22.  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. 
 
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 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. 

 
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. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (22 "protiv" i 4 "suzdržana") nije donijela 

Zaključak o kupnji nekretnine (izgradnja Avenije Dubrovnik od odvojka za Getro do 
Sajmišne ceste - Robustus gradnja d.o.o.). 
 
 
23.  - Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2013. godinu 
- Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta mladih Grada 
Zagreba za 2013. 
 

Savjet mladih Grada Zagreba je donio Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 
2013. godinu i utvrdio Prijedlog financijskog plana radi ostvarivanja Programa Savjeta 
mladih Grada Zagreba za 2013 te ih dostavio Gradskoj skupštini na odobrenje. 
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Program rada i Prijedlog financijskog plana je razmotrio Odbor za mladež, kao matično 
radno tijelo. 

 
Izvješće radnog tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Olga Plazibat, predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba obrazlaže Program i 

Prijedlog financijskog plana. 
 
U raspravi sudjeluje Margareta Mađerić. 
 
Gradska je skupština Grada Zagreba jednoglasno (26 "za") odobrila Program rada 

Savjeta mladih Grada Zagreba za 2013., što ga je donio Savjet mladih Grada Zagreba. 
 
Gradska je skupština Grada Zagreba jednoglasno (26 "za") prihvatila Prijedlog 

financijskog plana radi ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2013., 
što ga je predložio Savjet mladih Grada Zagreba. 
 
 
24. a) Prijedlog zaključka o imenovanju javnih površina 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju javne površine 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju javne površine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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25. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Smotrom folklornih 
društava 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Zagrebačkim šahovskim 
adventom 2012. 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
ada) Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad Smotrom folklornih društava, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju pokroviteljstva nad Zagrebačkim šahovskim adventom 2012., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26.  - Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Park 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 
- Davanje suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska skupština na 43. sjednici, 27. rujna 2012. odgodila odlučivanje o 
davanju suglasnosti na statute domova za starije i nemoćne osobe dok upravna vijeća ne 
usklade statute s odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka. 
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Predlagatelji su upravna vijeća domova za starije i nemoćne osobe koja su podnijela 
amandmane na statute. Amandmani postaju sastavnim dijelom statuta. 

 
Statute je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na statute i amandmane s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 

suglasnosti na statute domova za starije i nemoćne osobe. 
 
Gradska je skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar" 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Centar", Zagreb, 

Klaićeva 10, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 23. kolovoza 2012. izmijenjen 
amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 31. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" Zagreb 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Medveščak" 

Zagreb, Zagreb, Trg Drage Iblera 8, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 27. srpnja 2012. 
izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 30. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Park" 
 

1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Park", Zagreb, 
Ivanićgradska 52, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 6. kolovoza 2012. izmijenjen 
amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 31. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb, 

Zagreb, Donje Svetice 89, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 7. kolovoza 2012. 
izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 26. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje, Zagreb, 

Poljička ulica 12, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 30. srpnja 2012. izmijenjen 
amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 29. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir 
 

1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, Zagreb, 
Hegedušićeva 20, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 3. kolovoza 2012. izmijenjen 
amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 30. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb, 

Zagreb, Islandska ulica 2, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 30. srpnja 2012. 
izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 2. studenoga 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb, 

Zagreb, Dunjevac 17, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 6. kolovoza 2012. izmijenjen 
amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 29. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
 

1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb, 
Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 16. listopada 
2009. izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 2. studenoga 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver, Zagreb, 

Nemetova 2, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 2. kolovoza 2012. izmijenjen 
amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 31. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb 

 
1. Daje se suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava - Zagreb, 

Zagreb, Milovana Gavazzija 26, što ga je donijelo Upravno vijeće Doma 27. srpnja 2012. 
izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 2. studenoga 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
27.  Davanje suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži 
"Mali dom - Zagreb" 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska skupština na 43. sjednici, 27. rujna 2012. odgodila odlučivanje o 
davanju suglasnosti na Statut dok Upravno vijeće ne uskladi Statut s odredbama Zakona o 
zaštiti tajnosti podataka. 
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Predlagatelj je Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali 

dom - Zagreb" koje je podnijelo amandmane na Statut, i to 12. rujna i 30. listopada 2012. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom statuta. 

 
Statut je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i amandmane s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži  

"Mali dom - Zagreb" 
 

1. Daje se suglasnost na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali 
dom - Zagreb", Zagreb, Ulica Matka Baštijana 1d, što ga je donijelo Upravno vijeće Dnevnog 
centra 12. rujna 2012. izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Dnevnog 
centra 12. rujna i 30. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
28.  Davanje suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb" 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska skupština na 43. sjednici, 27. rujna 2012. odgodila odlučivanje o 
davanju suglasnosti na Statut dok Upravno vijeće ne uskladi Statut s odredbama Zakona o 
zaštiti tajnosti podataka. 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb" koji je podnio amandmane na Statut, i to 12. rujna i 30. listopada 2012. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom Statuta. 

 
Statut je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i amandmane s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 

"Duga - Zagreb" 
 

1. Daje se suglasnost na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja 
"Duga - Zagreb", P.P.133, 10001 Zagreb, što ju je donijelo Upravno vijeće Doma 7. rujna 
2012. izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Doma 12 rujna i 30. 
listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
29.  Davanje suglasnosti na Statut URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić podsjeća gradske 
zastupnike da je Gradska skupština na 43. sjednici, 27. rujna 2012. odgodila odlučivanje o 
davanju suglasnosti na Statut dok Upravno vijeće ne uskladi Statut s odredbama Zakona o 
zaštiti tajnosti podataka. 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće URIHO - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom koji je podnio amandmane na Statut, i to 19. rujna i 31. 
listopada 2012. Amandmani postaju sastavnim dijelom Statuta. 

 
Statut je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Statut i amandmane s osnove 

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut URIHO-a - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom 
 

1. Daje se suglasnost na Statut URIHO-a - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i 
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb, Avenija Marina Držića 1, što ga je donijelo 
Upravno vijeće Ustanove 12. rujna 2012. izmijenjen amandmanima što ih je donijelo 
Upravno vijeće Ustanove 12. rujna i 31. listopada 2012. 
 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
30.  Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog 
satiričkog kazališta "Kerempuh" 
 

Predlagatelj je Kazališno vijeće Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh". 
 
Odluku je razmotrio Odbor za kulturu, 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. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskoga satiričkog 

kazališta "Kerempuh" 
 

1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskoga 
satiričkog kazališta "Kerempuh", Zagreb, Ilica 31, što ju je donijelo Kazališno vijeće 15. 
studenoga 2012. 

 
2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 

 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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31.  Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednice i članova/članica Službeničkog suda 
u Gradu Zagrebu 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju predsjednice i članova/članica Službeničkog suda u Gradu Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
32. a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i 
obrazovanje Susedgrad 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad je 

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

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje 

mišljenja. Gradonačelnik isti ne podržava, već predlaže da se gđa. Tea Bilić imenuje 
vršiteljicom dužnosti ravnatelja. 

 
ada) Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 25 "protiv") nije imenovala 

ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad. 
 
adb) Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 



49 
 

33.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Centra za kulturu "Trešnjevka" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće Centra za kulturu "Trešnjevka". 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za izbor i imenovanja, kao matično radno tijelo koji je 

utvrdio prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje 

mišljenja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu "Trešnjevka", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
34.  Prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića "Bajka" 
 

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

utvrdio prijedlog akta i kao nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog za imenovanje ravnatelja je upućen gradonačelniku na razmatranje i davanje 

mišljenja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bajka", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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35.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zapovjednika Zapovjedništva 
civilne zaštite Gradske četvrti Črnomerec 
 

Predlagatelj je Vijeće Gradske četvrti Črnomerec. 
 
U raspravi sudjeluju: 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju zapovjednika 
Zapovjedništva civilne zaštite Gradske četvrti Črnomerec, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 
za bolesti dišnog sustava 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne 
bolnice za plućne bolesti 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Psihijatrijske 
bolnice "Sveti Ivan" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječje bolnice 
Srebrnjak 
 

Predlagatelj je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje koji je podnio 
izmjenu Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne 
bolnice za plućne bolesti i izmjenu Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan". 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za bolesti dišnog sustava, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti, 
 

u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", 

 
u predloženom tekstu s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
37.  - Prijedlog zaključka o prijedlogu za opoziv člana Uprave Agencije za podršku 
informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., 
- Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave Agencije za podršku 
informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o prijedlogu za opoziv člana Uprave Agencije za podršku informacijskim sustavima i 

informacijskim tehnologijama d.o.o., 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržan") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o prijedlogu za imenovanje člana Uprave Agencije za podršku informacijskim 
sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
38.  Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno 
gospodarstvo 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
39.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Milana Sachsa 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Zrno" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Botinec" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Markuševec" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Vrapče 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Milana Sachsa, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapče, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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40.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Silvija Strahimira Kranjčevića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
dr. Vinka Žganca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Savski gaj 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Julija Klovića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Ivana Meštrovića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Matije Gupca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Gornje Vrapče 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Brezovica 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gustava 
Krkleca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Markuševec 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Cvjetno naselje 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za")  prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 

zaključaka. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Silvija Strahimira 

Kranjčevića, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole dr. Vinka Žganca, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



55 
 

 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Savski gaj, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Julija Klovića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Meštrovića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Matije Gupca, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gornje Vrapče, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gustava Krkleca, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Markuševec 

- Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Cvjetno naselje, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
41.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarske 
tehničke škole Fausta Vrančića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole 
primijenjene umjetnosti i dizajna 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole 
suvremenog plesa Ana Maletić 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gornjogradske 
gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
medicinske sestre Mlinarska 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XI. gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX. gimnazije 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Elektrostrojarske obrtničke škole 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
medicinske sestre Vinogradska 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Ivana Mažuranića 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole 
Pavla Markovca 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 
cestovni promet 
- Prijedlog zaključka o imenovanju člana Školskog odbora I. tehničke škole Tesla 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. gimnazije 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za")  prihvaća da se zajedno glasuje o prijedlozima 
zaključaka. 

 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarske tehničke škole Fausta 

Vrančića, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i 

dizajna, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ana 

Maletić, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gornjogradske gimnazije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za medicinske sestre 

Mlinarska, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XI. gimnazije, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX. gimnazije 

- , 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrostrojarske obrtničke škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za medicinske sestre 

Vinogradska, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Ivana Mažuranića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Pavla Markovca, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

 o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za cestovni promet, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
 o imenovanju člana Školskog odbora I. tehničke škole Tesla 

- Prijedlogu zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. 
gimnazije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
42.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
likovni odgoj Grada Zagreba 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za 
kulturu "Trešnjevka" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za likovni odgoj Grada 

Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu "Trešnjevka", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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43.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Knjižnica 
grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Knjižnica grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
44.  - Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe "Park" 
- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije 
i nemoćne osobe Maksimir 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe "Park", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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45.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Etnografskog muzeja 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić zaključuje 45. sjednicu u 
19,10 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/502 
URBROJ: 251-01-06-12-9 
Zagreb, 29. studenoga 2012. 
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