
ZAPISNIK 
7. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

22. prosinca 2009. 



ZAPISNIK 
7. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 22. prosinca 2009. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,00 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Danira Bilić; Željko Brebrić; Vesna Brezić; 

Radimir Čačić; mr.sc. Tatjana Holjevac; dr.sc. Mirela Holy; Stjepan Horvat; mr.sc. Josip Hren; 
Nura Ismailovski, mr.pharm.; mr.sc. Marin Knezović; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; dr.sc. Dragan 
Korolija-Marinić; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Darinko Kosor; dr.sc. Dragan Kovačević; 
dr.sc. Josip Kregar; Goran Kutlić; Margareta Mađerić; Vesna Majher; dr.sc. Zvonko Maković; 
Siniša Markulin; Miran Martinac, dr.med.; Jurica Meić; Jasen Mesić; Ivana Mlinar Horvat; dr.sc. 
Mirando Mrsić; Melita Mulić; Alen Ostojić; Morana Paliković Gruden; Dinka Pavelić, dipl.ing.; 
Stipe Pavlović; Josip Petrač; Vera Petrinjak-Šimek; Iva Prpić; Ivan Račan; Jozo Radoš; Igor 
Rađenović; Tomislav Saucha; dr.sc. Velimir Srića; Srđan Subotić; Vilina Šincek-Pećanić; Dan 
Špicer; Boris Šprem; Darko Vuletić i Mario Zubović. 

 
Nenazočni gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: Stanko Gačić. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Miroslav Blažević; dr.sc. Jasmina Havranek; Nenad Matić 

i Zoran Milanović.  
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

gradonačelnika Grada Zagreba; Jelena Pavičić Vukičević - zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba; Jadranka Blažević - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik 
tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.; Stipan Matoš i Lidija Tomić - članovi Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Vidoje Bulum 
- pročelnik Stručne službe gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog 
ureda; Anica Tavra - zamjenica pročelnika Ureda gradonačelnika; Jadranka Veselić Bruvo - 
pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik 
Službe za mjesnu samoupravu; Slavko Kojić - pročelnik Gradskog ureda za financije, Krešimir 
Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik 
Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Ivica Lovrić - pročelnik Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; Zvonimir Šostar, dr.med. - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i 
branitelje; mr.sc. Višnja Fortuna - pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Davor Jelavić 
- pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada; Silvije Novak - pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i 
prirode; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; 
mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Marijan Maras - 
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pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj; Greta Augustinović 
Pavičić - posebni savjetnik gradonačelnika Grada Zagreba; Ana Rakarić - pomoćnica pročelnika 
Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Duško Ljuština - Gradski ured za 
obrazovanje, kulturu i šport; Božica Šimleša i Biserka Bucković - pomoćnice pročelnika 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Željka Udovičić i Boško Lozica - zamjenici 
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin i Vesna Lubin - 
pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet; Gordan Hanžek - savjetnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Alan Ordulj - Šef odsjeka 
za sigurnost i tehničku regulaciju prometa; Luka Šimurina - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Marijan Pilaš - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Mijo Markulin - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Novi Zagreb - istok; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 
zapad; Željko Sladović - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mirko Varat - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Gornja Dubrava; Zdravko Žvorc - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; 
Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Želko Blažinović - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan Cerovski - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; 
mr. Marijan Ožanić - direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o; Zagrebački holding d.o.o.: 
Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ljudevit Gračanin - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Autobusni kolodvor; Marko Melčić - voditelj Podružnice čistoća; Ljerka Ćosić - 
voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-
komunalno gospodarstvo; Zdravko Juć - voditelj Podružnice Stanogradnja; Ante Iličić - zamjenik 
voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje 
športskim objektima; Milan Trbojević - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate Kraljević - 
voditelj Podružnice Zagrebparking; Srećko Vučković - voditelj Podružnice Zagrebačke ceste; 
Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Ivan 
Ćosić - član Uprave Zagreb Plakat d.o.o.; Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne 
manjine Grada Zagreba; Walentyna Lončarić - predstavnica poljske nacionalne manjine; Damir 
Belošević - zamjenik predsjednika Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba; Zdravko 
Ivandić - predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske; Tomislav Kiš - predstavnik Novog 
sindikata - HUS; Kažimir Varda - predstavnik HSU -a; Amelia Tomašević - direktorica 
Turističke zajednice Grada Zagreba; Dominik Šepak i Olga Plazibat - predsjednik i zamjenica 
predsjednika Savjeta mladih Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem otvara 7. sjednicu. 
 

Utvrđuje da je sjednici nazočno 37 (naknadno je evidentirano 46 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 
 

Gospodin mr.sc. Josip Hren stavlja primjedbu na zapisnik 6. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 26. studenoga 2009. 
 

Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća zapisnik 6. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 26. studenoga 2009. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je primio Odluku Ministarstva uprave o ukidanju Zaključka Gradonačelnika Grada 
Zagreba od 18. studenoga 2009. u vezi obustave od primjene članka 38. točke 21. i članka 115. 
Stauta Grada Zagreba. Odluku su gradski zastupnici primili. 
 

Gospodin Tomislav Babić predlaže da se iz predloženoga dnevnog reda izostavi Prijedlog 
odluke o izmjenama odluke o dimnjačarskoj službi. 

 
Gospodin dr.sc. Zvonko Maković predlaže da se iz predloženoga dnevnog reda izostavi 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Muzejom 
suvremene umjetnosti s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku i o uređivanju međusobnih prava i 
obveza osnivača. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izjašnjava se o prijedlozima da se 

Prijedlog odluke o izmjenama odluke o dimnjačarskoj službi i Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Muzejom suvremene umjetnosti s Grada 
Zagreba na Republiku Hrvatsku i o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača izostavi iz 
predloženog dnevnog reda te povlači Prijedlog odluke o izmjenama odluke o dimnjačarskoj 
službi. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

sukladno prijedlozima na radnim tijelima odgodi rasprava o Prijedlogu zaključka o prihvaćanju 
Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Muzejom suvremene umjetnosti s Grada 
Zagreba na Republiku Hrvatsku i o uređivanju međusobnih prava i obveza osnivača dok nadležno 
gradsko upravno tijelo ne dostavi očitovanje o svim pitanjima koja su postavljena na radnim 
tijelima. 
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Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 8 "protiv") prihvaća da se odgodi rasprava 
o Prijedlogu zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Muzejom 
suvremene umjetnosti s Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku i o uređivanju međusobnih prava i 
obveza osnivača dok nadležno gradsko upravno tijelo ne dostavi očitovanje o svim pitanjima koja 
su postavljena na radnim tijelima. 
 

Gospodin Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlaže opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009., 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u 
osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u 
srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu 
Grada Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 
2009., Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 

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

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog 
izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2009. i Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2009. 

 
Gospođa Margareta Mađerić, članica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a obrazlaže 

opravdanost hitnosti za Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi predsjednicima, 
potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. 

 
Gospodin dr.sc. Mirando Mrsić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

opravdanost hitnosti za Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga" i 
Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Duga". 

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

odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena Programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada 
Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 
Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba 
za 2009., Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009., Prijedlog 
izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009., Prijedlog izmjena i dopuna 
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u 
Gradu Zagrebu u 2009. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 2. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 8 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti za 
Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zagreba u 2009. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 3. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 7 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti za 
Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2009. 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane nova točka 4. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 30 "protiv") ne prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i 
članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. 
 

Gospođa Margareta Mađerić, članica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a u ime 
predlagatelja izjašnjava se o upućivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o naknadi 
predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora u 
redovan postupak. 
 

Gradska skupština jednoglasno (44 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane podtočka a) nove točke 17. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno (42 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Duga". 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da 
prihvaćena dopuna postane podtočka b) nove točke 17. prijedloga dnevnog reda. 
 

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 
zastupnike da je na dan sjednice primio Zaključak Gradonačelnika Grada Zagreba kojim se 
obustavlja od primjene Zaključak o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni glasnik 
Grada Zagreba 23/09) i traži od Gradske skupštine Grada Zagreba da stavi izvan snage Zaključak 
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o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09) te 
otkloni uočene nedostatke. 

Predlaže da se navedeno uvrsti u prijedlog dnevnog reda po hitnom postupku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (44 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka u povodu Zaključka Gradonačelnika Grada Zagreba kojim se obustavlja od primjene 
Zaključak o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09) i 
traži od Gradske skupštine Grada Zagreba da stavi izvan snage Zaključak o izboru članova 
Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09) te otkloni uočene 
nedostatke. 
 

Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 5 "protiv") prihvaća dnevni red. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2010. 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2010. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2011. - 2012., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o 

djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 

2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 

sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2010. 

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad 

Zagreb u 2010. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
za 2010. 

- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010. 
- Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života 

osoba s invaliditetom u 2010. 
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- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
u Gradu Zagrebu u 2010. 

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 

 drugo čitanje 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
3. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Zagreba u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
4. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2009. 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

6. Prijedlog odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji na području 
Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani prenamjenjivanja zelenih zona Generalnoga 

urbanističkog plana grada Zagreba 
Predlagatelj: Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće 
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8. Prijedlog zaključka u povodu Zaključka Gradonačelnika Grada Zagreba kojim se 
obustavlja od primjene Zaključak o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni 
glasnik Grada Zagreba 23/09) i traži od Gradske skupštine Grada Zagreba da stavi izvan 
snage Zaključak o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni glasnik 
Grada Zagreba 23/09) te otkloni uočene nedostatke 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u 

Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela 
Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika SDP-a 

 
10. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Oranice - 

TEP tematski park 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slobodne 

carinske zone Jankomir 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
12. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ježdovec 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 
 

13. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zagreba za razdoblje od 3. rujna 2008. do  
30. studenoga 2009. 
Izvješće je podnio Savjet mladih Grada Zagreba 

 
14. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Jelkovec 

b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Gornje Vrapče 

c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Malešnica 

d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Miroslava Krleže 

e) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole "Vukomerec" 

f) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Drvodjelske škole 

g) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Elektrostrojarske obrtničke škole 
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h) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Elektrotehničke škole 

i) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Hotelijersko-turističke škole u Gradu Zagrebu 

j) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Obrtničke škole za osobne usluge 

k) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Prirodoslovne škole Vladimira Preloga 

l) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Poštanske i telekomunikacijske škole 

m) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Grafičke škole u Zagrebu 

n) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole za tekstil, kožu i dizajn 

o) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Upravne i birotehničke škole 

p) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Veterinarske škole 

r) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Prehrambeno - tehnološke škole 

s) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta I. tehničke škole TESLA 

Predlagatelj: Školski odbori 
 

15. Davanje suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži 
"Mali dom - Zagreb" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 

 
16. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka" 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Trešnjevka" 

Predlagatelj: Upravno vijeće 
 

17. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Duga" 
Predlagatelj: Upravno vijeće 
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18. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskoga kaznenog suda u 
Zagrebu 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
19. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

20. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Ustanove za 
rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i 
zapošljavanjem 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
21. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Prečko 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Jelkovec 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Grigora Viteza 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Prehrambeno-tehnološke škole 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Treće 

ekonomske škole 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 

klasični balet 
g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora 

Učeničkog doma Ante Brune Bušića 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem obavještava gradske 

zastupnike da se za postavljanje pitanja i davanje prijedloga nije prijavio nitko od gradskih 
zastupnica i zastupnika. 
 



 - 11 - 

 
1. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2010. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2010. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2011. - 2012., te prijedlozi 
programa po djelatnostima: 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o 

djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava 

za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 
2010. 

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. godinu 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2010. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad 

Zagreb u 2010. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 
2010. 

- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2010. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete 

života osoba s invaliditetom u 2010. 
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 

Gradu Zagrebu u 2010. 
- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 

komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. 
 drugo čitanje 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 
Na 6. sjednici Gradske skupštine provedena je prethodna rasprava u prvom čitanju o 

navedenim aktima, o Amandmanu Odbora za kontrolu i o izvješću Odbora za financije. 
 
Gradonačelnik je podnio Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo 

čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2010., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Zagreba za 2010., Prijedloga projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2011. - 
2012. te prijedloga programa po djelatnostima. Izvješće su gradski zastupnici primili. 
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Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2010. podnijeli su:  
− Klub gradskih zastupnika HDZ-a (7 amandmana), 
− Klub gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a (1 Amandman) i 
− gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr.pharm. (1 Amandman). 
 
Ukupno: 9 amandmana. 
 
Gradska zastupnica Nura Ismailovski, mr.pharm. povukla je Amandman. 
 
Amandman na Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2010. podnio 

je Odbor za kontrolu. 
 
Gradski zastupnici su primili amandmane i tabelarni pregled podnijetih amandmana. 
 
Amandmani su dostavljeni Gradonačelniku, Odboru za financije, kao matičnom radnom 

tijelu i Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba je donio: 
- zaključke o očitovanju na amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2010. 

od 7. prosinca i 21. prosinca 2009. 
- Zaključak o očitovanju na Amandman na Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna 

Grada Zagreba za 2010. 
- Zaključak o amandmanu na Prijedlog proračuna koji postaje sastavni dio Prijedloga 

proračuna 
- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2010. koje postaju 
sastavni dio Prijedloga programa 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu 
Grada Zagreba za 2010. koje postaju sastavni dio Prijedloga programa 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u srednjem školstvu 
Grada Zagreba za 2010. koje postaju sastavni dio Prijedloga programa 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba 
za 2010. koje postaju sastavni dio Prijedloga programa 

- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti 
od interesa za Grad Zagreb za 2010. koje postaju sastavni dio Prijedloga programa 

- Zaključak o izmjenama i dopunama Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u 
objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010. koje postaju sastavni dio 
Prijedloga programa te 
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- Zaključak o izmjenama Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja 
vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2010. koje postaju 
sastavni dio Prijedloga programa. 

 
Odbor za financije, kao matično radno tijelo razmotrio je Izvješće o rezultatima 

provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje o svim prijedlozima akata te podnesene 
amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa te je predložio Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba da donese Proračun Grada Zagreba za 2010. s podnesenim amandmanima predlagatelja 
koji su postali sastavni dio Prijedloga i prihvaćenim Amandmanom, Odluku o izvršavanju 
Proračuna Grada Zagreba za 2010. s prihvaćenim amandmanom koji postaje sastavni dio 
Prijedloga, Projekciju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2011. - 2012., te predložene 
programe s izmjenama i dopunama predlagatelja koje postaju sastavnim dijelom prijedloga. 

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

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić obrazlaže Izvješće o prethodnoj raspravi, 

prijedloge akata i očitovanje na podnesene amandmane. 
 

U raspravi sudjeluju: Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a), Igor 
Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jasen Mesić (replika), Danira Bilić 
(ispravak netočnog navoda), Milan Bandić, Morana Paliković Gruden (ispravak netočnog 
navoda), dr.sc. Dragan Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. Velimir Srića 
(u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira  e), Milan Bandić, 
Margareta Mađerić, Danira Bilić, Milan Bandić, Danira Bilić (replika) i Milan Bandić 
(objašnjenje u ime predlagatelja). 
 

Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 6 "suzdržanih") 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HSS-a i HSLS-a. 
 

Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 7 "suzdržanih") 
Amandman VI. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 6 "suzdržanih") 
Amandman I. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
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Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 7 "suzdržanih") 
Amandman II. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 5 "suzdržanih") 
Amandman III. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 6 "suzdržanih") 
Amandman IV. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 
 

Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 6 "suzdržanih") 
Amandman V. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a. 

 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za", 6 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 

 
PRORAČUN 

Grada Zagreba za 2010., 
 
u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja i prihvaćenim Amandmanom. 
Proračun se prilaže zapisniku. 

 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2010.,  
 

u predloženom tekstu, s prihvaćenim Amandmanom. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 6 "protiv" i 4 "suzdržanih") donosi 

 
PROJEKCIJU 

Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2011. - 2012., 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

zajedno glasuje o predloženim programima s izmjenama i dopunama predlagatelja. 
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Gradska skupština većinom glasova (36 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržanim") prihvaća da se 
zajedno glasuje o predloženim programima s izmjenama i dopunama predlagatelja. 

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

PROGRAM  
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada 

Zagreba za 2010., 
 

u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2010., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2010., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih 
branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010., 
 

u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 

javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2010. godinu, 
 

u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2010., 
 

u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad Zagreb u 2010., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 

borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2010., 
 

u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
socijalnog značenja Grad Zagreb u 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 

PROGRAM 
socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom 

u 2010., 
 

u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 

radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2010., 
 

u predloženom tekstu, s izmjenama i dopunama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu 
Zagrebu za 2010., 

 
u predloženom tekstu, s izmjenama predlagatelja. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi 
o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 

 
Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradski su zastupnici primili i Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada 

Zagreba za 2009. što ih je donio Gradonačelnik Grada Zagreba 16. studenoga 2009. te mišljenje 
Ministarstva financija. 

 
Prijedloge je razmotri Odbor za financije, kao matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Jelena Pavičić Vukičević i gospodin 

Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije obrazlažu Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. te prijedloge programa. 

 
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže Izvješće Odbora za 

financije. 
 
U raspravi sudjeluje Jasen Mesić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a). 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 5 "protiv" i 5 "suzdržanih"), donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 5 "protiv" i 4 "suzdržana"), donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske 

dobi Grada Zagreba za 2009., 
 

u predloženom tekstu. 
Izmjene Programa se prilažu zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 6 "protiv" i 4 "suzdržana"), donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene Programa se prilažu zapisniku. 
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Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 6 "protiv" i 4 "suzdržana"), donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene Programa se prilažu zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 6 "protiv" i 4 "suzdržana"), donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene Programa se prilažu zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za", 6 "protiv" i 3 "suzdržana"), donosi 
 

IZMJENE 
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene Programa se prilažu zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 5 "protiv" i 5 "suzdržanih"), donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva 

u Gradu Zagrebu u 2009., 
 

u predloženom tekstu. 
Izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku. 
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Gradska skupština jednoglasno (39 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za financije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
1. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna Grada Zagreba za 2009. jer Mjerama privremene obustave izvršavanja Proračuna 
Grada Zagreba za 2009. što ih je donio gradonačelnik Grada Zagreba 16. studenoga 2009. 
Proračun Grada Zagreba za 2009. nije uravnotežen. 

2. S obzirom na to da se kao što je bilo očekivano prihodovna strana Proračuna Grada 
Zagreba za 2009. nije ostvarila (osobito na stavkama 61 – prihodi od poreza, 71 – prihodi od 
prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 
imovine, ekonomske klasifikacije), Gradska skupština Grada Zagreba izražava zabrinutost zbog 
nerealno planiranog Proračuna Grada Zagreba za 2009. što je bio i temeljni razlog neprihvaćanja 
Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2009. predloženog za 5. 
sjednicu Gradske skupštine u listopadu 2009. 

3. Gradska skupština Grada Zagreba posebno upozorava da je, primarno Programom 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009., preuzeto 
gotovo 800 milijuna kuna ugovornih obaveza koje nisu predviđene ovim proračunom, suprotno 
članku 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009., što je Gradski ured za 
prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet potvrdio 
dopisom od 26. listopada 2009. (KLASA: 400-02/09-01/03, URBROJ: 251-13-51/01-09) 
upućenim Odboru za kontrolu. 
 
Zaključak se prilažu zapisniku. 
 
 
3. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2009. 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća Odbora gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim"), donosi 
 

IZMJENE 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Zagreba u 2009., 
 

u predloženom tekstu. 
Izmjene Programa se prilažu zapisniku. 

 
 

4. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2009. 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 2 "protiv" i 3 "suzdržana"), donosi 
 

IZMJENE 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Izmjene Programa se prilažu zapisniku. 

 
 

5. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Klub nezavisnih gradskih zastupnika nezavisne liste Velimira Sriće podnio je u roku 

Amandman na Prijedlog odluke. 
Amandman i očitovanje gradonačelnika Grada Zagreba na Amandman gradski su 

zastupnici primili. 
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Prijedlog i Amandman je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično 
radno tijelo. 

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

njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju 

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: dr.sc. Josip Kregar (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 

Nezavisne liste Velimira Sriće), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. 
Josip Kregar (replika), Jozo Radoš (neslaganje s replikom), Mate Kraljević (objašnjenje u ime 
predlagatelja), Boris Šprem (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin – Šain, Morana Paliković Gruden, Danira Bilić, Boris Šprem (ispravak netočnog navoda), 
Vera Petrinjak Šimek, Mate Kraljević, Jurica Meić (ispravak netočnog navoda), Tomislav 
Saucha, Danira Bilić (replika), mr.sc. Tatjana Holjevac, Margareta Mađerić (replika), mr.sc. 
Tatjana Holjevac (neslaganje s replikom) i Stjepan Horvat. 

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

Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (15 "za", 4 "protiv" i 18 "suzdržanih") 

Amandman Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 13 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o organizaciji i načinu naplate parkiranja, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

Gospodin mr.sc. Josip Hren traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
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Gradska skupština jednoglasno (37 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da u roku od 45 dana pripremi i dostavi 

Gradskoj skupštini Grada Zagreba komparativnu analizu o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja u europskim metropolama kompatibilnim sa Zagrebom, analizu kakvi su efekti od 
primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 
13/08, 13/09 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 17/09) i Pravilnika o korištenju 
javnih parkirališta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/08, 19/08, 22/08, 13/09 - Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske i 19/09) donesenog temeljem spomenute odluke na rješavanje 
problema parkiranja u Gradu Zagrebu te koliko se uprihodovalo sredstva s osnove naplate 
parkiranja od njihova stupanja na snagu do danas. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Grada 

Zagreba 
 

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje 

obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-

a), Igor Rađenović (replika), Mirela Holy (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i Alen 
Ostojić. 
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Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje u 
ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština većinom glasova donosi 
 

ODLUKU 
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani prenamjenjivanja zelenih zona Generalnoga 

urbanističkog plana grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Velimira Sriće.. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 

nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije dao mišljenje o usklađenosti Prijedloga s 

propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin mr.sc. Josip Hren obrazlaže Prijedlog. 
 
Gospođa Dinka Pavelić, predsjednica Odbora za prostorno uređenje obrazlaže Izvješće 

Odbora. 
 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin – Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a), mr.sc. Josip Hren (ispravak netočnog navoda), mr.sc. Alenka Košiša Čičin – Šain 
(neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-
a), Dinka Pavelić (replika), Mirela Holy, Vera Petrinjak Šimek i mr.sc. Alenka Košiša Čičin – 
Šain (replika). 
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Gospodin mr.sc. Josip Hren u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova nije donijela Odluku o privremenoj zabrani 

prenamjenjivanja zelenih zona Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za"), sukladno prijedlogu Odbora za prostorno 

uređenje donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Gradska skupština Grada Zagreba održat će tematsku sjednicu o sustavu prostornog 
planiranja u Gradu Zagrebu s posebnim osvrtom o prenamjeni zelenih zona radi stvaranja 
efikasnih zaštitnih mehanizama, prije odlučivanja Gradske skupštine Grada Zagreba o donošenju 
odluka o izmjenama i dopunama odluka o donošenju generalnih urbanističkih planova grada 
Zagreba i Sesveta. 

2. Zadužuje se Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet da u suradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj 
Grada pripremi materijal s konkretnim prijedlozima zaključaka. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog zaključka u povodu Zaključka gradonačelnika Grada Zagreba kojim se 

obustavlja od primjene Zaključak o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09) i traži od Gradske skupštine Grada Zagreba da 
stavi izvan snage Zaključak o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09) te otkloni uočene nedostatke 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradski su zastupnici na sjednici primili Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba kojim 

se obustavlja od primjene Zaključak o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni 
glasnik Grada Zagreba 23/09) i traži od Gradske skupštine Grada Zagreba da stavi izvan snage 
Zaključak o izboru članova Skupštine u trgovačkim društvima (Službeni glasnik Grada Zagreba 
23/09) te otkloni uočene nedostatke i Prijedlog zaključka Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
povodom Zaključka gradonačelnika Grada Zagreba. 

 
Gospodin Boris Šprem, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže 

Prijedlog zaključaka što ga je podnio Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
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Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Jelena Pavičić Vukičević obrazlaže 

Prijedlog zaključka što ga je donio gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
U raspravi sudjeluju: Boris Šprem (replika), Tomislav Saucha (replika), Jelena Pavičić 

Vukičević, Tomislav Saucha (ispravak netočnog navoda), Darinko Kosor (replika) i Jozo Radoš 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u tekstu što ga je predložio Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj 

skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela 
 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika SDP-a. 
 
Prijedlog je upućen gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, 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. 
 
Gospodin Jurica Meić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

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

Zagreba i članovima njezinih radnih tijela, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Oranice - 

TEP tematski park 
 

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

nadležno radno tijelo 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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Oranice - TEP tematski park, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slobodne 

carinske zone Jankomir 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 
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Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i kao 
nadležno radno tijelo 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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ježdovec 
 

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

nadležno radno tijelo 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. 
 
Stanka za zajedničku sjednicu Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba gradskih 

zastupnika HSU i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac. 
 
U raspravi sudjeluju: Vera Petrinjak Šimek (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 

Nezavisne liste Velimira Sriće), dr.sc. Dragan Korolija Marinić (u ime Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a), Mirela Holy, Dinka Pavelić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain i mr.sc. Josip Hren. 

 
Gospodin Željko Horvat, savjetnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gospodin Jurica Meić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a predlaže da se 
odgodi odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Ježdovec za sljedeću sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba. 

 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") odgađa odlučivanje o Prijedlogu odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ježdovec za sljedeću sjednicu Gradske skupštine 
Grada Zagreba uz obvezu predlagatelja da pripremi očitovanje o primjedbama iznesenima na 5. 
sjednici Odbora za prostorno uređenje i 7. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba. 
 
 
13. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zagreba za razdoblje od 3. rujna 2008. do  

30. studenoga 2009. 
 
Izvješće je podnio Savjet mladih Grada Zagreba. 

 
Izvješće je razmotrio Odbor za mladež, kao matično radno tijelo. 
 
Izvješća Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Dominik Šepak, predsjednik Savjeta mladih Grada Zagreba daje uvodno 

obrazloženje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") sukladno prijedlogu Odbora za mladež donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zagreba 

od 3. rujna 2008. do 30. studenoga 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14. a) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Jelkovec 

b) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Gornje Vrapče 

c) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Malešnica 

d) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Miroslava Krleže 
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e) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole "Vukomerec" 

f) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Drvodjelske škole 

g) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Elektrostrojarske obrtničke škole 

h) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Elektrotehničke škole 

i) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Hotelijersko-turističke škole u Gradu Zagrebu 

j) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Obrtničke škole za osobne usluge 

k) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Prirodoslovne škole Vladimira Preloga 

l) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Poštanske i telekomunikacijske škole 

m) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Grafičke škole u Zagrebu 

n) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za tekstil, kožu i dizajn 

o) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Upravne i birotehničke škole 

p) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Veterinarske škole 

r) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Prehrambeno - tehnološke škole 

s) Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
I. tehničke škole TESLA 

 
Predlagatelji su školski odbori. 
 
Školski odbor Osnovne škole Jelkovec podnio je amandmane na Prijedlog statuta škole. 

Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga statuta. Amandmane su gradski zastupnici 
primili. 

 
Prijedloge i amandmane je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno 

tijelo. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge i amandmane s osnove 
njihove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

zajedno glasuje o davanju suglasnosti na statute domova za starije i nemoćne osobe. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o davanju 

prethodne suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama statuta škola. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ada) 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Jelkovec 

 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog statuta Osnovne škole Jelkovec, Sesvete, Ulica 

Dragana Plamenca 1, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 18. studenoga 2009. izmijenjen 
amandmanima što ih je donio Školski odbor Škole 15. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Gornje Vrapče 

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

Osnovne škole Gornje Vrapče, Zagreb, Vrapčanska 188, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 
30. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adc) 

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

Osnovne škole Malešnica 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Malešnica, Zagreb, Ante Topića Mimare 36, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 
17. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

add) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole Miroslava Krleže 

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

Osnovne škole Miroslava Krleže, Zagreb, Kaptol 16, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
3. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole "Vukomerec" 

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

Osnovne škole "Vukomerec", Zagreb, Porečka 7, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
3. studenoga 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adf) 

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

Drvodjeljske škole Zagreb 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Drvodjeljske škole Zagreb, Zagreb, Savska cesta 86, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
28. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adg) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Elektrostrojarske obrtničke škole 

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

Elektrostrojarske obrtničke škole, Zagreb, Selska cesta 83, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 
28. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adh) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Elektrotehničke škole 

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

Elektrotehničke škole, Zagreb, Konavoska 2, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
17. lipnja 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adi) 

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

Hotelijersko - turističke škole u Zagrebu 
 
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Hotelijersko - turističke škole u Zagrebu, Zagreb, Frankopanska 8, što ga je utvrdio Školski odbor 
Škole 31. kolovoza 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adj) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Obrtničke škole za osobne usluge 

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

Obrtničke škole za osobne usluge, Zagreb, Savska cesta 23, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 
30. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adk) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Prirodoslovne škole Vladimira Preloga 

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

Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269, što ga je utvrdio 
Školski odbor Škole 30. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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adl) 

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

Poštanske i telekomunikacijske škole 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Poštanske i telekomunikacijske škole, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9, što ga je utvrdio Školski 
odbor Škole 9. studenoga 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adm) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Grafičke škole u Zagrebu 

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

Grafičke škole u Zagrebu, Zagreb, Getaldićeva 2, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
7. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adn) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Škole za tekstil, kožu i dizajn 

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

za tekstil, kožu i dizajn, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, što ga je utvrdio Školski odbor 
Škole 31. kolovoza 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ado) 

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

Upravne i birotehničke škole 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Upravne i birotehničke škole, Zagreb, Varšavska 17, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
28. kolovoza 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adp) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Veterinarske škole 

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

Veterinarske škole, Zagreb, Gjure Prejca 2, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
31. kolovoza 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adr) 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Prehrambeno-tehnološke škole 

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

Prehrambeno-tehnološke škole, Zagreb, Gjure Prejca 2, što ga je utvrdio Školski odbor Škole 3. 
prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ads) 

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

I. tehničke škole TESLA 
 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta I. 
tehničke škole TESLA, Zagreb, Klaićeva ulica 7, što ga je utvrdio Školski odbor Škole  
29. rujna 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Davanje suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali 

dom - Zagreb" 
 

Predlagatelj je Upravno vijeće koji je podnio amandmane na Statut. Amandmani postaju 
sastavnim dijelom Statuta. Amandmane su gradski zastupnici primili. 

 
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 (32 "za"), sukladno prijedlozima radnih tijela donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži 
"Mali dom - Zagreb" 

 
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  
4. prosinca 2009. izmijenjen amandmanima što ih je donijelo Upravno vijeće Dnevnog centra  
18. prosinca 2009. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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16. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka" 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Trešnjevka" 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće. 

 
Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Trešnjevka" upućen je gradonačelniku Grada Zagreba na razmatranje i davanje mišljenja. 
Mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba gradski su zastupnici primili. 

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

pripremio prijedloge akata. 
 

ada) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Trešnjevka", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga" 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Duga" 

 
Predlagatelj je Upravno vijeće. 

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

pripremio prijedloge akata. 
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ada) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

adb) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Duga", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskoga kaznenog suda u 

Zagrebu 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju sudaca porotnika Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
19. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Ustanove za 

rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem 
 

Predlagatelj zaključaka je Odbor za izbor i imenovanja koji je podnio Prijedlog za 
izmjenu Prijedloga zaključka. Prijedlog za izmjenu postaje sastavnim dijelom Prijedloga 
zaključka. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Ustanove za rehabilitaciju 
hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem, 

 
u predloženom tekstu, s izmjenom predlagatelja. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Prečko 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Jelkovec 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Grigora Viteza 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Prehrambeno-tehnološke škole 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Treće 

ekonomske škole 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za 

klasični balet 
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g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog 
doma Ante Brune Bušića 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem predlaže da se 

zajedno glasuje o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora i domskog odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o razrješenju i imenovanju 

članova školskih odbora i domskog odbora. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 
ada) 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adb) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jelkovec, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adc) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Grigora Viteza, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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add) 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prehrambeno-tehnološke škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ade) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Treće ekonomske škole, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adf) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za klasični balet, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

adg) 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Ante Brune Bušića, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Boris Šprem zaključuje 7. 

sjednicu u 16,10 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/337 
URBROJ: 251-01-02-09-8 
Zagreb, 22. prosinca 2009. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Jadranka Blažević, v.r. 

PREDSJEDNIK 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Boris Šprem, v.r.

 


