
 
 

GRAD ZAGREB 

GRADSKA ĈETVRT TREŠNJEVKA – SJEVER 

Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - sjever 

 

KLASA: 026-02/14-001/8 

URBROJ: 251-06-02/16-14-3 

Zagreb, 01. travnja 2014.   

 

Z A P I S N I K 
 

sa 17. sjednice Vijeća Gradske ĉetvrti Trešnjevka – sjever odrţane 01. travnja 2014. godine s 

poĉetkom u 17,00 sati u dvorani 214/I kat, Podruĉnog ureda Gradske uprave Trešnjevka, Park  

Stara Trešnjevka 2. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Ivan Butorac, Ţeljko Grupković, Mirjana Šimac, Goran Ševo, Mirna 

Volf, Boţena Peĉek (otišla s sjednice u 18,20 sati), Zlata Levaĉić, Ţeljko Sladović, dr.sc. 

Goran Gašparović, Krešimir Matoković, Davor Borošak, AnĊelka Kalfić, Tin Znaor, Ţeljko 

Ĉeĉura (stigao u 17,10 sati), Ante Fumić (stigao u 17,20),  Konrad Kiš, Ivan Havelka (stigao u 

17,35) i Marijan Janko Rako 

 

Nenazočni članovi vijeća: Goran Kurevija 

 

Nazočni od Službe za mjesnu samoupravu Područni odsjek Trešnjevka – sjever:  
Antonietta Gretić – voditeljica i Kristina Kasupović – struĉni referent 

 

Ostali nazočni: Zdenka Herceg Jaklenec – predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Stara 

Trešnjevka, Kristijan Jelić – HSLS, Dragutin Curk – Trešnjevaĉki portal 

 

Predsjednik Vijeća gospodin Ivan Butorac pozdravio je ĉlanove Vijeća Gradske ĉetvrti 

Trešnjevka-sjever. Konstatirao je da je na sjednici prisutno 15 od 19 ĉlanova Vijeća i da Vijeće 

moţe pravovaljano raspravljati i odluĉivati. 

Predsjednik Vijeća Ivan Butorac daje zapisnik s 16. sjednice na verifikaciju. 

Otvara raspravu. Budući da nije bilo primjedaba na zapisnike, utvrĊuje da je zapisnik s 16. 

sjednice Vijeća prihvaćen JEDNOGLASNO. 

 

Predlaţem dopunu dnevnog reda: 

 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o prijevozu koĉijama 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade 

za ţrtve ratnog zloĉina silovanja u Domovinskom ratu 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o promjeni sjedišta Centra za kulturu i film 

Augusta Cesarca 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Zlatka 

Grgoševića 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o davanju suglasnosti (na akcije iz planova 

malih komunalnih akcija gradskih ĉetvrti za 2014.) 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odreĊivanju 

poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proraĉuna Grada Zagreba 
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- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o davanju prethodne suglasnosti trgovaĉkom 

društvu Zagrebaĉki holding d.o.o. za pokretanje postupka statusne promjene podjele s 

osnivanjem trgovaĉkog društva s ograniĉenom odgovornošću 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa 

osnivaĉkih prava nad Poliklinikom za medicinu rada i sporta sa medicinsko-

biokemijskim laboratorijem Zagrebaĉkog športskog saveza na Grad Zagreb i obavljanju 

osnivaĉkih prava i obveza 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izmjeni i dopunama Odluke o naknadi za 

razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja Sveti Duh 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 

darovanju tehniĉke dokumentacije i radova na izvanrednom odrţavanju i semaforizaciji 

raskriţja Slavonske avenije i servisne ceste na dijelu k.ĉ.br. 4238 k.o. Ţitnjak  s 

pripadajućom javnom rasvjetom te vrijednosti struĉnog nadzora nad izvoĊenjem 

navedenog zahvata 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja Ferenšĉica-istok 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja Resnik III 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o realizaciji gradskog projekta izgradnjom 

Poslovno-stambenog centra Savica na lokaciji uz kriţanje Avenije Marina Drţića i 

produţene ulice Prisavlje u Zagrebu 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izboru trgovaĉkog društva POKOP d.o.o. za 

povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proraĉuna 

Grada Zagreba 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o odreĊivanju djelatnosti 

koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog znaĉenja 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o sklapanju Dodatka ugovoru o prava 

graĊenja Regionalnog centra za razvoj podruzetniĉkih kompetencija za zemlje 

jugoistoĉne Europe-SEECEL 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje Branimirove ulice u Zagrebu od 

Zavrtnice do Heinzelove 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o zamjeni nekretnina (izmeĊu Grada Zagreba 

i Republike Hrvatske) 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o raskidu ugovora o kupoprodaji (Medikol 

Grupa d.o.o.) 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa  sa 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima na podruĉju Grada Zagreba 

- Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Urbanistiĉkog plana ureĊenja 

Radniĉka-Slavonska avenija 

 

koju su vijećnici jednoglasno prihvatili, te je predsjednik Vijeća predloţio 

      

DNEVNI RED 

      

1. Prijedlog zakljuĉka o inicijativi za postavljanje obiljeţja u spomen Slavoljubu Penkali  

2. Prijedlog zakljuĉka o inicijativi za imenovanje ulica na podruĉju bivše vojarne u 

Selskoj cesti 

3. Prijedlog zakljuĉaka o povremenom korištenju prostora za korisnike; 

a) MS „Samoborĉek“, Nova cesta 37 

b) MS „Dr. Ante Starĉević“ i Ljubljanica, Ul. Dragutina Golika 44 
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c) MS „Antun Mihanović“, Drenovaĉka 4 

d) MS Pongraĉevo, Opatijski trg 10 

e) MS Ciglenica, Selska cesta 44 

f) MS „Silvije Strahimir Kranjĉević“ 

Ul. Silvija Strahimira Kranjĉevića 4a 

g) MS Rudeš, Rudeška cesta 71 

h) MS „Nikola Tesla“, Ozaljska 16 

i) MS Stara Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1. 

4. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o prijevozu koĉijama 

5. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade 

za ţrtve ratnog zloĉina silovanja u Domovinskom ratu 

6. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o promjeni sjedišta Centra za kulturu i film 

Augusta Cesarca 

7. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Zlatka 

Grgoševića 

8. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o davanju suglasnosti (na akcije iz planova 

malih komunalnih akcija gradskih ĉetvrti za 2014.) 

9. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odreĊivanju 

poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proraĉuna Grada Zagreba 

10. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o davanju prethodne suglasnosti trgovaĉkom 

društvu Zagrebaĉki holding d.o.o. za pokretanje postupka statusne promjene podjele s 

osnivanjem trgovaĉkog društva s ograniĉenom odgovornošću 

11. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa 

osnivaĉkih prava nad Poliklinikom za medicinu rada i sporta sa medicinsko-

biokemijskim laboratorijem Zagrebaĉkog športskog saveza na Grad Zagreb i obavljanju 

osnivaĉkih prava i obveza 

12. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izmjeni i dopunama Odluke o naknadi za 

razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

13. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja Sveti Duh 

14. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 

darovanju tehniĉke dokumentacije i radova na izvanrednom odrţavanju i semaforizaciji 

raskriţja Slavonske avenije i servisne ceste na dijelu k.ĉ.br. 4238 k.o. Ţitnjak  s 

pripadajućom javnom rasvjetom te vrijednosti struĉnog nadzora nad izvoĊenjem 

navedenog zahvata 

15. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja Ferenšĉica-istok 

16. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja Resnik III 

17. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o realizaciji gradskog projekta izgradnjom 

Poslovno-stambenog centra Savica na lokaciji uz kriţanje Avenije Marina Drţića i 

produţene ulice Prisavlje u Zagrebu 

18. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izboru trgovaĉkog društva POKOP d.o.o. za 

povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proraĉuna 

Grada Zagreba 

19. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o odreĊivanju djelatnosti 

koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog znaĉenja 

20. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o sklapanju Dodatka ugovoru o prava 

graĊenja Regionalnog centra za razvoj podruzetniĉkih kompetencija za zemlje 

jugoistoĉne Europe-SEECEL 

21. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje Branimirove ulice u Zagrebu od 

Zavrtnice do Heinzelove 
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22. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o zamjeni nekretnina (izmeĊu Grada 

Zagreba i Republike Hrvatske) 

23. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o raskidu ugovora o kupoprodaji (Medikol 

Grupa d.o.o.) 

24. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu zakljuĉka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa  sa 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima na podruĉju Grada Zagreba 

25. Prijedlog zakljuĉka o prijedlogu odluke o izradi Urbanistiĉkog plana ureĊenja 

Radniĉka-Slavonska avenija 

26. Pitanja, prijedlozi i obavijesti 

      

koji je JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 

 
Ad. 1. Prijedlog zaključka o inicijativi za postavljanje obilježja u spomen Slavoljubu Penkali 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu. 

Daje rijeĉ predsjedniku Povjerenstva za izmjenu podruĉja Gradske ĉetvrti i imenovanje ulica i javnih 

objekata Marijanu Janku Raki. 

Otvara raspravu, zakljuĉuje raspravu. 

 

Ţeljko Ĉuĉura stigao u 17,10 sati. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 (u privitku) 

 

Ad. 2. Prijedlog zaključka o inicijativi za imenovanje ulica na području bivše vojarne u Selskoj 

cesti 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu. 

Daje rijeĉ predsjedniku Povjerenstva za izmjenu podruĉja Gradske ĉetvrti i imenovanje ulica i javnih 

objekata Marijanu Janku Raki. 

Otvara raspravu, zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 (u privitku) 

 

Ad. 3. Prijedlog zaključaka o povremenom korištenju prostora za korisnike; 

a) MS „Samoborĉek“, Nova cesta 37 

b) MS „Dr. Ante Starĉević“ i Ljubljanica, Ul. Dragutina Golika 44 

c) MS „Antun Mihanović“, Drenovaĉka 4 

d) MS Pongraĉevo, Opatijski trg 10 

e) MS Ciglenica, Selska cesta 44 

f) MS „Silvije Strahimir Kranjĉević“ 

Ul. Silvija Strahimira Kranjĉevića 4a 

g) MS Rudeš, Rudeška cesta 71 

h) MS „Nikola Tesla“, Ozaljska 16 

i) MS Stara Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu. 

Daje rijeĉ predsjednici Povjerenstva za korištenje prostora mjesne samouprave Mirjani Šimac, koja 

predlaţe da se ukinu odobrenja za povremeno korištenje prostora s naknadom. 

Otvara raspravu u koju su se ukljuĉili Goran Ševo, Ţeljko Sladović, Goran Gašparović, Davor Borošak 

i Mirna Volf. 
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Klub HDZ-a traţio je petominutnu stanku zbog dogovora. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

Ante Fumić stigao na sjednicu u 17,20 sati. 

Ivan Havelka stigao na sjednicu u 17,35 sati. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

Z A K L J U Č K E 

 ( u privitku) 

 

 

Ad. 4. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o prijevozu kočijama 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu. 

Goran Ševo upozorava Dragutina Curka da je zakonski zabranjeno video snimanje, bez prethodno 

odobrenja. 

Predsjednik vijeća upozorava Dragutina Curka radi video snimanja, te traţi da prestane s video 

snimanjem, što Dragutin Curk i ĉini. 

U raspravi sudjeluju i Ţeljko Sladović, Mirna Volf i Davor Borošak. Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever sa 13 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 5. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade za 

žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu u kojoj sudjeulju Davor Borošak i Mirna Volf. 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever sa 13 glasova ZA i 5 glasa PROTIV donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 6. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o promjeni sjedišta Centra za kulturu i film 

Augusta Cesarca 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu u kojoj sudjeluju Davor Borošak i Mirna Volf. 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 7. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Zlatka 

Grgoševića 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu. 

Otvara raspravu, zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever sa 13 glasova ZA i 5 PROTIV donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 
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Ad. 8. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti (na akcije iz planova 

malih komunalnih akcija gradskih četvrti za 2014.) 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Davor Borošak i Mirna Volf, 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 9. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odreĎivanju 

poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba 

 

Davor Borošak traţi pauzu od 5 minuta, što je i odobreno. 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu,u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 10. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom 

društvu Zagrebački holding d.o.o. za pokretanje postupka statusne promjene podjele s 

osnivanjem trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu u kojoj sudjeluju Davor Borošak i Mirna Volf. 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 11. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa 

osnivačkih prava nad Poliklinikom za medicinu rada i sporta sa medicinsko-biokemijskim 

laboratorijem Zagrebačkog športskog saveza na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i 

obveza 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Davor Borošak i Mirna Volf. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 12. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izmjeni i dopunama Odluke o naknadi za 

razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak, 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu. 
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 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 13. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

ureĎenja Sveti Duh 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 14. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o 

darovanju tehničke dokumentacije i radova na izvanrednom održavanju i semaforizaciji 

raskrižja Slavonske avenije i servisne ceste na dijelu k.č.br. 4238 k.o. Žitnjak  s pripadajućom 

javnom rasvjetom te vrijednosti stručnog nadzora nad izvoĎenjem navedenog zahvata 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

 

Ad. 15. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

ureĎenja Ferenščica-istok 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 16. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

ureĎenja Resnik III 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i davor Borošak. 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 17. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o realizaciji gradskog projekta izgradnjom 

Poslovno-stambenog centra Savica na lokaciji uz križanje Avenije Marina Držića i produžene 

ulice Prisavlje u Zagrebu 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i davor Borošak. 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu. 
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 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 18. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izboru trgovačkog društva POKOP d.o.o. za 

povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

Zagreba 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 19. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o odreĎivanju djelatnosti 

koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 20. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o sklapanju Dodatka ugovoru o prava 

graĎenja Regionalnog centra za razvoj podruzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne 

Europe-SEECEL 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara  raspravu, u kojoj sudjeluju Davor Borošak i Mirna Volf. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 21. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 

s vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje Branimirove ulice u Zagrebu od Zavrtnice do 

Heinzelove 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i davor Borošak. 

Predsjednik  zakljuĉuje raspravu i konstatira da sjednicu napušta Boţena Peĉek u 18,20 sati. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 22. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o zamjeni nekretnina (izmeĎu Grada Zagreba 

i Republike Hrvatske) 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 
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 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 23. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o raskidu ugovora o kupoprodaji (Medikol 

Grupa d.o.o.) 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Davor Borošak istiĉe da su vijećnici HDZ-e protiv ovog prijedloga. Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever sa 12 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 24. Prijedlog zaključka o prijedlogu zaključka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa  sa 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Grada Zagreba 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara  raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i Davor Borošak. 

Davor Borošak istiĉe da su vijećnici HDZ-e za prijedlog. Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever sa 12 glasova ZA i 5 PROTIV  donosi  

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 

 

Ad. 25. Prijedlog zaključka o prijedlogu odluke o izradi Urbanističkog plana ureĎenja Radnička-

Slavonska avenija 

 

Ivan Butorac izvješćuje o materijalu, te otvara  raspravu, u kojoj sudjeluju Mirna Volf i davor Borošak. 

Predsjednik zakljuĉuje raspravu. 

 

 Vijeće Gradske ĉetvrti Trešnjevka-sjever JEDNOGLASNO donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 (u privitku) 
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Ad 26. Pitanja i prijedlozi 

 

 Ivan Butorac obavještava da je sklopljen ugovor sa Zrinjevcem , radi realizacije akcija 

iz Plana malih komunalnih akcija za ovu godinu. Sklapanje ugovora sa Zagrebaĉkim cestama 

oĉekuje se uskoro. Uputili smo zamolbe i Zrinjevcu i Zagrebaĉkim cestama da nas 

kontinuirano obavještavaju o poĉetku realizacije akcija. 

 Krešimir Matoković pita zašto je toliko sredstava utrošeno u ureĊivanje staraĉkog 

doma, a ta su se sredstva mogla utrošiti u ureĊivanje ograde oko Osnovne glazbene škole, te 

što je s postavljanjem uspornika na Baštijanovoj i Vitezićevoj ulici. TakoĊer pita mogu li se 

dobiti financijska izvješća udruga. 

 Ivan Butorac odgovara da se napravila ograda oko Doma umirovljenika jer su se tamo 

dogaĊala ubojstva i razbojstva, a sada će taj park ispred doma koristiti djeca, budući da će se 

postaviti sprave. TakoĊer u suradnji s obliţnjim osnovnim školama djeca će imati „školu u 

prirodi“. Što se tiĉe postavljanja uspornika, zahtjev Osnovne škole proslijedili smo na 

nadleţno postupanje u Sektor za promet. 

 Goran Ševo dodaje da je ravnateljica Osnovne škole „August Šenoa“ traţila da se 

produţi zeleno svjetlo na semaforu u Selskoj cesti kod Baštijanove, te da se napravi ugibalište 

za autobuse na Selskoj cesti. 

 Ivan Butorac predlaţe da ravnateljica škole dostavi dopis na Vijeće Gradske ĉetvrti. 

 Mirna Volf u pisanom obliku predaje prijedlog za imenovanja ulica na Trešnjevci – 

sjever, po piscima i pjesnicima. 

 Ţeljko Sladović dodaje da prije nije bila obaveza ograĊivanja djeĉjih igrališta, a da je 

ulaskom u Europsku uniju to utvrĊeno. 

 Goran Gašparović pita što je s ureĊivanjem Ĉakoveĉke ulice. 

 Ivan Butorac odgovara da je ureĊivanje Ĉakoveĉke ulice u programu Gradskog ureda 

za prostorno ureĊenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 

 

  
Predsjednik zakljuĉuje sjednicu u 18,35sati. 

 

 

 

 

     ZABILJEŢILA                                                                                       PREDSJEDNIK VIJEĆA 

   Kristina Kasupović                                                                                     GRADSKE ĈETVRTI 

                     TREŠNJEVKA - SJEVER 

                                                                                                                                Ivan Butorac  


