
ZAPISNIK 
nastavka 8. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

11. veljače 2006. 
 



 

ZAPISNIK 

nastavka 8. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 11. veljače 2006. u Staroj 
gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,00 sati 

 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Danira Bilić; Željko Brebrić; 
mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić; 
Katarina Fuček; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; 
Mirjana Keleminec; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; Pero Kovačević; Petar 
Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Jurica Meić; Boris Mikšić; mr.sc. Neven Mimica; 
Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; 
Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Vlasta Pavić; Josip Petrač; Iva Prpić; 
mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ivan 
Šikić; Dragutin Štiglić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Lidija Tomić; Mišo Zorenić i Mario 
Zubović, dr.stom. 

 

Nenazočni gradski zastupnici koji su  svoj izostanak najavili :dr.sc. Jasmina Havranek; 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Hrvoje Vojković. 

 

Nenazočni gradski zastupnici: Davor Šuker i dr.sc. Tonči Tadić. 

 

Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 
gradonačelnika Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba; 
Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Slavko Kojić - član 
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije; Davor Jelavić - član 
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i promet; Zvonimir Šostar, dr. 
med. - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu 
zaštitu i branitelje; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva za područje gospodarstva; Sonja 
Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; Duško Ljuština - član Gradskog 
poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog 
poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; Slobodan Ljubičić - član Gradskog 
poglavarstva za područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada; Marijan Maras - 
pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; 
mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; 
Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik 
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Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo – pročelnik Gradskog ureda za 
gospodarstvo; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ninoslava 
Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Ivica 
Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Đorđe Nikolić - zamjenik 
pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog 
poglavarstva Grada Zagreba; Žarko Vučak - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; 
Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; dr.sc. Anđelko Šućur - 
predsjednik  Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Mario Pilaš - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Novi Zagreb - istok; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 
zapad; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Andreja Kralj - 
predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Sesvete; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Saša 
Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Ivan Bare - predsjednik Gradske 
četvrti Trnje; Franjo Žulj - direktor Autobusnog kolodvora d.o.o.; Joso Bičanić - direktor 
Čistoće d.o.o.; Ljerka Ćosić - direktorica Gradskih groblja d.o.o.; Vladimir Tomičić - direktor 
Gradske plinare d.o.o.; Aleksa Kocijan - direktor Jaruna d.o.o.; Dragutin Žiljak - direktor 
"Sljeme - Medvednica" d.o.o;  mr.sc. Marijan Ožanić - direktor Tehnološkog parka d.o.o.; 
Ana Troha Draksler - direktorica Vladimira Nazora d.o.o.; Slobodan Jeličić - direktor 
Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Mate Kraljević - direktor Zagrebparkinga d.o.o.; Ante Iličić - 
direktor Zagrebačkih veletržnica; Julius Pevalek - direktor Zagrebačkog električnog tramvaja 
d.o.o.; Davorin Spevec - direktor Zagrebačkog velesajma d.o.o.; Boško Matković - direktor 
Zračne luke Zagreb d.o.o.; Igor Toljan - direktor Zrinjevca d.o.o.; Slobodan Gracin – 
zamjenjuje direktora Zagrebačkih cesta d.o.o.; Danica Lisičar – zamjenjuje  direktora 
Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.; Marinka Marković - zamjenjuje direktora Tržnica Zagreb 
d.o.o.; Zlatko Milanović – zamjenjuje direktora ZGOS-a d.o.o.; Mario Crnjak - predsjednik 
uprave Hrvatskih autocesta; Miodrag Furlin - direktor projektiranja u Hrvatskim autocestama; 
Tomislav Toljan - informatičar u Hrvatskim autocestama; Jasna Šehović - zamjenica 
predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik 
Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Raman Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća 
romske nacionalne manjine; Jaromil Kubiček - predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine; 
Anastas Odžaklieski - predsjednik Vijeća makedonske nacionalne manjine; Raško Ivanov – 
predstavnik bugarske nacionalne manjine; Dorotea Suzak – tajnica predstavnika njemačke 
nacionalne manjine; Zlatko Jevak - predstavnik slovačke nacionalne manjine; Giovanni 
Garbin - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Tomislav Kiš - Novi sindikat; Mario 
Iveković – Hrvatska udruga sindikata; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine 
Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 



- 3 - 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da je sjednici nazočno 46 gradskih zastupnika (naknadno je evidentirana nazočnost 
49 gradskih zastupnika) od ukupno 51 gradskog zastupnika pa Gradska skupština može 
pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

Otvara nastavak 8. sjednice. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske 
skupštine Grada Zagreba, zbog kratkoće vremena prije održavanja sjednice, prihvatila u ime 
Gradske skupštine Grada Zagreba pokroviteljstvo nad promocijom autobiografskog djela 
"Svjedok prolaznosti" Jože Horvata.  

Obavještava da je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja kao predlagatelj 
povukao Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad spomenutom promocijom, 
budući da je 8. sjednica prekinuta 26. siječnja a održavanje promocije bilo je planirano za 31. 
siječnja 2006. 

Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a obavijestio je danas, 11. veljače 
2006. godine da se mijenja naziv tog kluba u Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a 
Gradska organizacija Demokratskog centra obavijestila je da gradski zastupnik Joško Morić 
nije više član Kluba.  

 

Između početka 8. sjednice i njezinog nastavka gradski su zastupnici primili:  

- uz dopis dodatne dostave od 2. veljače  obavijest o povlačenju prijedloga za točku 
14., pa dotadašnje točke 15. do 22. postaju točke 14. do 21., novi prijedlog dnevnoga reda, 
amandmane što su ih podnijeli gradski zastupnici za točku 3. i pregled dostavljenih materijala;  

- uz dopis dodatne dostave od 9. veljače:  

 za točku 3. amandmane Gradskog poglavarstva i izmjenu izvješća o javnoj raspravi 
te amandmane što su ih podnijeli gradski zastupnici, 

 za točku 5. amandmane Gradskog poglavarstva i 

- pregled dostavljenih materijala. 

Danas su gradski zastupnici na klupe primili: 

- amandmane što su ih podnijeli gradski zastupnici na prijedlog u točki 3. i Pregled 
podnijetih amandmana,  

- amandman što je podnijet na prijedlog u točki 5., 
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- Prijedlog zaključka o izmjeni Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja 
Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija" za točku 14., što ga je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanje. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da se danas nastavlja 8. sjednica u dijelu u kojem je 26. siječnja 2006. godine 
prekinuta nakon ponovljenog glasovanja o prijedlogu za izostavljanje podtočke b) točke 7.  

U raspravi o prijedlogu dnevnoga reda gradski zastupnik Miroslav Rožić u ime Kluba 
gradskih zastupnika HSP-a predložio je da se izostavi točka 8. O prijedlogu nije glasovano. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić predlaže da se ponovno otvori rasprava o prijedlogu 
dnevnoga reda, jer je izmijenjen u odnosu na prijedlog dnevnoga reda o kojem se raspravljalo 
26. siječnja 2005. godine. 

  

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je 26. siječnja 2005. godine rasprava o prijedlogu dnevnoga reda zaključena i da 
je glasovano o prijedlozima za izostavljanje iz prijedloga dnevnoga reda. U međuvremenu je 
predlagatelj povukao prijedlog zaključka za točku 14. sukladno pravu utvrđenom 
Poslovnikom.  

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži stanku za Klub gradskih zastupnika HSP-a u 
trajanju od 30 minuta jer će predložiti novu točku dnevnoga reda s potpisom 17 gradskih 
zastupnika o pokretanju pitanja povjerenja predsjednici Gradske skupštine. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku od 30 minuta za Klub gradskih zastupnika HSP-a. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić u ime 17 gradskih zastupnika na temelju članka 37. 
stavka 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba predlaže da se u dnevni red po hitnom 
postupku uvrsti Prijedlog za razrješenje predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. 
Prijedlog obrazlaže. Predaje prijedlog što ga je potpisalo 17 gradskih zastupnika.   
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Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor i konstatirala da će prijedlog 17 gradskih zastupnika biti upućen u 
redovan postupak. 

 

Gradska skupština većinom glasova (15 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća prijedlog da se 
točka 8. izostavi iz prijedloga dnevnoga reda. 

 

O prijedlogu gradskog zastupnika Miroslava Rožića da se izostavi točka 14. nije 
potrebno glasovati budući da je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja povukao 
prijedlog. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise predložio je da se Prijedlog zaključka o 
prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje 
"Goljak" donese po hitnom postupku. Predsjednik Odbora obrazložio je opravdanost hitnosti. 
O prijedlogu nije glasovano. 

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 6 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak". 

Prihvaćena dopuna je nova točka 22. prijedloga dnevnog reda. 
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Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 17 "protiv") prihvaća 

 

dnevni red: 

 

1. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba  

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 

2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Zagreba 

Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima te pitanjima u prethodnoj 
raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba 

D r u g o  č i t a n j e  

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 

P r v o  č i t a n j e  

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ferenščica 
- istok" 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

5. Prijedlog odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na 
dohodak 

Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika HNS-a 
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7. a)  Prijedlog zaključka o preoblikovanju ustanova za upravljanje športskim 
objektima u vlasništvu Grada Zagreba u trgovačka društva, prijenosu 
osnivačkih prava i poslovnih udjela predmetnih trgovačkih društava u 
vlasništvu Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno 
gospodarstvo d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala Gradskog komunalnog 
gospodarstva d.o.o. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

b)  Prijedlog zaključka o prijenosu osnivačkih prava ustanove Gradske ljekarne 
Zagreb s Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno 
gospodarstvo d.o.o. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u zbrinjavanju otpada 
sa Zagrebačkom županijom 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

9. Prijedlog dopune Programa razvoja poduzetničkih zona na području Grada 
Zagreba 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

10. Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe 
na 22. dimnjačarskom području 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 
baštine 2006. godine 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. međunarodnim 
natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević" 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
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13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. međunarodnim 
skupom udruga medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 

14. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta 
"Komedija" 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 

15. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 

16. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja 
Zagreb - Istok 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 

17. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Međunarodnog centra za usluge u kulturi 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 

18. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Centra za kulturu Novi Zagreb 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 

19. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Industrijske strojarske škole 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 

20. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Bukovac" 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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21. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Milana Sachsa 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 

22. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o dopunama 
Statuta Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak" 

 Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise  

 

 

Pitanja i prijedlozi  

 

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba jesu li razmotrene sve 
mogućnosti prije nego što je odlučeno o poskupljenjima vode i odvoza smeća te kada građani 
mogu očekivati najavljena nova poskupljenja i kojih usluga.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospođa Katarina Fuček nije zadovoljna odgovorom i traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita Gradonačelnika Grada Zagreba u vezi sa 
stanarima bivšega Končarevog samačkog hotela u Zagrebu poznatog pod nazivom Sahara 
kada će održati obećanje koje im je dao i što Gradsko poglavarstvo poduzima da se taj 
problem riješi. 

Predlaže da se investicije u Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o., odnosno 
holdingu, financiraju na isti način kao u Trgovačkom društvu ZET d.o.o., tj. da se digne kredit 
a ne da se povećavaju cijene usluga. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnja objašnjenja.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospođa Danira Bilić pita pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 
gospodina mr.sc. Pavla Kalinića zašto se u preoblikovanju ustanova u trgovačka društva radi 
njihovog pripojenja holdingu pristupa selektivno športskim objektima.  
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Daje prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba da ispravi oglas objavljen u dnevnom 
tisku i izvijesti građane da je iznio neistinu jer prema novoj odluci o pomoći za novorođenu 
djecu obitelji će dobiti manju pomoć nego po dosadašnjoj odluci.  

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport, odgovara na pitanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog. 

Gospođa Danira Bilić komentira odgovor i traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 

 

Gospodin Pero Kovačević konstatira da nije riješen problem prostora za Udrugu 
skatera i rolera Panika iako je Gradonačelnik Grada Zagreba u usmenom odgovoru, na 
sjednici u studenome prošle godine, obećao rješenje.  

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba zašto je stajalište tramvaja "Vrbik" u Ulici grada 
Vukovara premješteno u predbožićno vrijeme. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da mu odgovori hoće li on i Gradska 
skupština podržati zahtjev za pomilovanje što će ga zatražiti Boris Mikšić, s obzirom da je bio 
predsjednik stožera Stipi Mesiću na izborima za predsjednika Republike. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obećaje rješavanje problema 
prostora za Udrugu skatera i rolera Panika. 

Odgovara na pitanje i prijedlog. 

Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem te traži da se 
riješi prostor za Udrugu skatera i rolera Panika. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
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Gospodin Ivan Friščić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
načinom rada ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe "Park". Moli usmeni i pisani 
odgovor. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da se ustanovi što je s objektom na raskrižju 
Ljubljanske avenije i Ulice Hrvatskog sokola u kojem se okupljaju narkomani. Podsjeća da je 
isto pitanje postavio i u prošlom sazivu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

 

Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba koliko je sredstava utrošeno 
za izgradnju skijaške staze na Sljemenu i hoće li se novac koji je namijenjen nekim drugim 
objektima ponovno utrošiti za tu stazu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u 
pisanom obliku. 

 

Gospođa Margareta Mađerić pita gospodina Slavka Kojića, člana Gradskog 
poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za financije u vezi s dodjelom proračunskih 
sredstava studenskim udrugama i nadarenim studentima.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da se mlade obitelji koje žive u Zagrebu 
oslobode plaćanja mjesečne naknade za odvoz glomaznog otpada koji oni u tako kratkom 
roku ne mogu stvoriti. 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, odgovara na pitanje. 

Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog. 
Najavljuje odgovor na pitanje u pisanom obliku. 

 

Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba mogu li se 
pronaći sredstva za nadogradnju dječjeg vrtića u Botincu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u 
pisanom obliku. 
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Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba zašto je prijetnju uputio 
novinaru, a ispričao se predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva. 

S obzirom na to da je novinar kojemu je prijetio nazočan na sjednici, predlaže 
Gradonačelniku Grada Zagreba da mu se ispriča. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i na 
prijedlog. 

Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. pita gospodina Darka Vuletića, pročelnika 
Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, kada će biti sastavljen program raspolaganja 
obradivim poljoprivrednim površinama i predan nadležnom ministarstvu kako bi se zemljište 
moglo staviti u funkciju. Navodi konkretan primjer zemljišta u Sesvetskom Kraljevcu.  

Predlaže da se obavi parcelacija obradivih poljoprivrednih površina na parcele veličine 
oko 10 hektara.  

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, 
odgovara na pitanje i prijedlog te najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospodin Mišo Zorenić postavlja pitanje Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba kada 
će naselja Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Turopoljski Markuševac i druga rubna naselja biti 
priključena u gradski vodoopskrbni sustav. Moli odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević pita Gradonačelnika Grada Zagreba kada će biti 
izgrađene nove javne garaže kako bi se smanjio problem parkiranja. 

Predlaže Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba da se tijekom redovitih subotnjih 
obilazaka obiđe i Mali paromlin, sada devastirani prostor i veliko smetlište u gradskom centru 
i da se pronađe rješenje za kvalitetnu prenamjenu tog prostora. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 
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Gospođa Ivana Mlinar pita gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., člana Gradskog 
poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 
može li se izmijeniti pravilnik o dodjeli gradskih stanova tako da se jednoroditeljskim 
obiteljima omogući dodjela gradskog stana izvan liste reda prvenstva. 

Daje prijedlog gospodinu Davoru Jelaviću, članu Gradskog poglavarstva Grada 
Zagreba i pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, da se ispred Osnovne škole Stenjevec postave 
"ležeći policajci" ili barem ponovno oboji pješački prijelaz.  

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, odgovara na pitanje. 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet iz klupe odgovara da prihvaća prijedlog. 

 

Gospođa Ljiljana Klašnja predlaže zamjenici Gradonačelnika Grada Zagreba gospođi 
Ljiljani Kuhti Jeličić da se razmotri mogućnost sufinanciranja predškolskih redovitih 
programa u privatnim dječjim vrtićima u jednakom iznosu u kojem se sufinanciraju programi 
u vrtićima čiji je vlasnik Grad Zagreb. 

Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić odgovara na 
prijedlog.  

 

Gospodin Petar Kuzele, predlaže Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba da se poveća 
za 50 kuna dodatak na mirovinu zbog poskupljenja cijena komunalnih usluga.  

Predlaže da se preispita iznos naknade za odvoz krupnog otpada i da se ta naknada 
plaća samo za mjesec kada se taj otpad odvozi iz određenog dijela Grada. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospođa Vesna Majher pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva 
Grada Zagreba i pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, o objektu izgrađenom za potrebe građana 
prije dvadesetak godina na Bijeniku koji je sada devastiran.  

    Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet odgovara na pitanje. 
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Gospođa Iva Prpić pita Gradonačelnika Grada Zagreba kako se mogu spriječiti taksisti 
da ne naplaćuju svoje usluge u većem iznosu od dopuštenog.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Jurica Meić pita Gradonačelnika Grada Zagreba koji su kriteriji za dodjelu 
ekskluzivnih parkirališnih mjesta državnim i drugim institucijama u centru Grada. 

Predlaže reviziju dodjele parkirališnih mjesta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor 
na pitanje i prijedlog u pisanom obliku. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba u 
vezi s dodjelom prostora pekari Pan Pek na Trgu bana Josipa Jelačića 15. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da pokrene inicijativu za donošenje propisa 
kojim bi se utvrdilo koje djelatnosti mogu biti u pojedinim gradskim dijelovima.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospođa Morana Paliković Gruden dopunjuje prijedlog.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u 
pisanom obliku.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
poziva gradske zastupnike koji nisu došli na red da u pisanom obliku postave pitanje i daju 
prijedloge. 

 

 

1. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Sukladno članku 161. stavku 2. Statuta Odbor za Statut, Poslovnik i propise, kada se 
radi o usklađivanju Statuta sa zakonom, može podnošenjem prijedloga statutarne odluke 
predložiti izmjene i dopune Statuta bez prethodne rasprave. 
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Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na mišljenje.  

Mišljenje su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže 
Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluje Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 

 

Gradska skupština Grada Zagreba jednoglasno donosi 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba, 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 
2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Prostornog plana Grada Zagreba 
Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima te pitanjima u prethodnoj 
raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba 
(drugo čitanje) 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Na prethodnoj sjednici Gradske skupštine provedena je prethodna rasprava u prvom 
čitanju u okviru koje su postavljena pitanja, dane primjedbe i prijedlozi te podnesen jedan 
amandman. Na ovoj se sjednici donosi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Zagreba. 

Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima 
te pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba te je donijelo Zaključak o 
očitovanju na Amandman gradskog zastupnika Ivana Obada na Konačni prijedlog Odluke o 
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izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba. Amandman 
postaje sastavnim dijelom Konačnog prijedloga Odluke. 

Gradsko poglavarstvo dopunilo je Izvješće s podacima o prometu nekretnina na 
području nove trase autoceste. 

Izvješće i dopunu te Zaključak gradski su zastupnici primili.  

 

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o amandmanima na Konačni prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba. 
Amandmani postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga Odluke. 

Zaključak su gradski zastupnici primili. 

 

Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo, razmotrio je: 

- Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Zagreba; 

- Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima te pitanjima u prethodnoj 
raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba i dopunu Izvješća;  

- Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na amandman gradskog zastupnika 
Ivana Obada i 

- Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanima na Konačni prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba. 

 

Odbor za prostorno uređenje nije podržao Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba i Izvješće Gradskog 
poglavarstva. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.  

Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima te pitanjima u prethodnoj raspravi u 
prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana Grada Zagreba i amandmani na Konačni prijedlog, koji su postali sastavnim 
dijelom Konačnog prijedloga, podneseni su u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba. 



- 17 - 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
iznosi problem Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, koji gradske zastupnike i u ovoj 
situaciji sputava i onemogućuje, kao i nizu dosadašnjih uočenih problema u radu Skupštine te 
predlaže Odboru za Statut, Poslovnik i propise da ubrza potrebne aktivnosti oko preispitivanja 
postojećeg i pripreme novog teksta Poslovnika kako bi se sve nedorečenosti otklonile. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava da su na sjednici prisutni predstavnici Hrvatskih autocesta gospodin Mario Crnjak 
- predsjednik Uprave, gospodin Miodrag Furdin - direktor projektiranja i gospodin Tomislav 
Toljan - informatičar koji će dodatno obrazložiti Prijedlog. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 
Konačni prijedlog Odluke. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da gospodin Mario Crnjak, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta dodatno 
obrazloži prijedlog u vezi s trasom autoceste. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, odgovara u 
ime predlagatelja.  

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, odgovara u 
ime predlagatelja.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja 
i predlaže da gospodin Mario Crnjak, predsjednik Uprave Hrvatski autocesta dodatno 
obrazloži Prijedlog. 
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Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja. 
Predlaže da se gradski zastupnici izjasne o tome žele li dodatno obrazloženje predstavnika 
Hrvatskih autocesta. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gradska skupština većinom glasova (34 "za " i 4 "suzdržana") prihvaća prijedlog da 
gospodin Mario Crnjak, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta dodatno obrazloži prijedlog 
u vezi s trasom autoceste. 

 

Gospodin Mario Crnjak, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta dodatno obrazlaže 
prijedlog u vezi s trasom autoceste. 

 

Gospodin Miroslav Rožić, predsjednik Odbora za prostorno uređenje obrazlaže 
Izvješće Odbora.  

S obzirom na dodatna objašnjenja predlaže da se odredi stanka i da se održi sjednica 
Odbora za prostorno uređenje. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja podržava 
prijedlog predsjednika Odbora za prostorno uređenje da se ponovno održi sjednica Odbora.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
određuje stanku do 14,35 sati.  

Napominje da je predsjednik Odbora za prostorno uređenje najavio da će se sjednica 
Odbora održati u 13,45 sati.  

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da se Gradonačelnik Grada Zagreba ispričao što je morao 
napustiti sjednicu te da ga zamjenjuje zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo 
Jelušić.  

 

Gospodin Miroslav Rožić, predsjednik Odbora za prostorno uređenje podnosi izvješće 
Odbora.  

Izvješće je podijeljeno gradskim zastupnicima. 

 

Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (32 "za", 9 "protiv" i 3 
"suzdržana") donosi 

 

KONAČNI PRIJEDLOG 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba, 

 

s amandmanom što ga je prihvatio predlagatelj i amandmanima predlagatelja, 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 

 

 

3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 

P r v o  č i t a n j e  

 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med. napominje da se postupak donošenja Generalnoga urbanističkog plana provodi u dva 
čitanja i da na ovoj sjednici Gradska skupština ima prvo čitanje koje obuhvaća raspravu o 
Konačnom prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba i o izvješću Odbora za prostorno uređenje. 
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Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

Konačni prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za gospodarski razvoj,  

- Odbor za komunalno gospodarstvo, 

- Odbor za zaštitu okoliša, 

- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

U izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela sadržana su njegova 
stajališta o izvješćima nadležnih radnih tijela i o prijedlogu Odbora za mjesnu samoupravu. 
Izvješća nadležnih radnih tijela priložena su izvješću Odbora za prostorno uređenje. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

Odbor za prostorno uređenje utvrdio je Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi. 

Prijedlog zaključka su gradski zastupnici primili. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima. 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradsko poglavarstvo donijelo je na 44. i na 47. sjednici zaključke o amandmanima na 
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba i Izmjene Izvješća o javnoj raspravi te je dostavilo Izvješće 
o tehničkim greškama u tabelarnom prikazu odgovora na primjedbe. 

 

Amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga odluke. 

Zaključke, izvješće o tehničkim greškama i izmjene izvješća o javnoj raspravi su 
gradski zastupnici primili. 
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Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med. čita koji su klubovi gradskih zastupnika i koji su gradski zastupnici podnijeli 
amandmane na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba. 

 

Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. povukao je amandman koji 
je podnio 25. siječnja 2006. godine pod urudžbenim brojem 22. 

 

Amandmani su dostavljeni Gradskom poglavarstvu koje će se o njima očitovati za 
drugo čitanje Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba. 

Gradski su zastupnici primili Pregled podnijetih amandmana u kojima su pod I. 
amandmani na tekstualni dio, a pod II. amandmani na grafički dio, kartografski prikazi koji su 
grupirani po katastarskim općinama i prikazani abecednim redom katastarskih općina. 

 

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić u ime predlagatelja, 
obrazlaže Konačni prijedlog odluke. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, dopunjuje 
obrazloženje Konačnog prijedloga. 

 

U raspravi sudjeluju: Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
Borisa Mikšića), Mišo Zorenić, Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, i HSLS-a), Dario Čović (u 
ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Pero Kovačević 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Vesna Majher, Joško Morić, Jurica Meić, Ivan 
Šikić, Tomislav Babić, Jelena Pavičić Vukičević, Margareta Mađerić, Stipe Tojčić, Pero 
Kovačević (replika), Zdravko Juć, Mirjana Keleminec i Ljiljana Klašnja. 

 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med. obavještava gradske zastupnike da su svi do sada podneseni amandmani podijeljeni 
gradskim zastupnicima i bit će unijeti u novi Pregled podnijetih amandmana, koji će također 
biti podijeljen gradskim zastupnicima, Gradskom poglavarstvu i nadležnim odborima. 
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 1 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj raspravi, 

 

u tekstu što ga je predložio Odbor za prostorno uređenje. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ferenščica-
istok 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

  

 Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela priložena su izvješća 
nadležnih radnih tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima. 

 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 
Konačni prijedlog odluke. 

 

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

 

ODLUKU 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ferenščica-istok, 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku.  

 

 

5. Prijedlog odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 

  

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o amandmanima na Prijedlog odluke koji 
postaju sastavnim dijelom Prijedloga. 

Zaključak su gradski zastupnici primili. 

 

Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za zdravstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za socijalnu skrb i 

- Odbor za financije. 

 

Izvješću Odbora za zdravstvo, matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih 
radnih tijela. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom. U izvješću Odbora sadržani su i prijedlozi 
upućeni predlagatelju.  

 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Amandman na Prijedlog odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta podnio je 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a. Amandman je dostavljen Gradskom 
poglavarstvu, Odboru za zdravstvo, matičnom radnom tijelu i Odboru za Statut, Poslovnik i 
propise. 

Amandman su gradski zastupnici primili. 

 

Odbor za zdravstvo nije zauzeo stav o Amandmanu. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Amandman podnesen u skladu s 
Poslovnikom. 

 

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o očitovanju na Amandman.  

 

Izvješća odbora i Zaključak Gradskog poglavarstva su gradski zastupnici primili. 

 

Amandman gradske zastupnice Danire Bilić na Prijedlog odluke su gradski zastupnici 
primili.  

Gradski zastupnici trebaju se, sukladno članku 105. stavku 3. Poslovnika, izjasniti o 
tome može li gradska zastupnica Danira Bilić podnijeti amandman. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog. 

 

Gospođa Danira Bilić javlja se za ispravak netočnog navoda. 

 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Danira Bilić (replika), 
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Pero Kovačević (neslaganje s replikom) i Ivica Miočić Stošić (replika), dr.sc. Ivo Josipović (u 
ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Margareta Mađerić, Danira Bilić (ispravak netočnog 
navoda), Margareta Mađerić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Jelena Pavičić 
Vukičević (replika), Morana Paliković Gruden (povreda Poslovnika), Margareta Mađerić 
(neslaganje s replikom), Jozo Radoš, Iva Prpić (replika), Jozo Radoš (neslaganje s replikom), 
Danira Bilić (replika) i Jozo Radoš (neslaganje s replikom). 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 28 "protiv") odlučuje da gradska 
zastupnica Danira Bilić ne može na sjednici podnijeti amandman. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradske zastupnice gospođa Danira Bilić i gospođa Morana Paliković Gruden 
ispravljaju netočne navode. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 26 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog odluke o pomoći za 
opremu novorođenog djeteta. 

 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 7 "protiv" i 2 "suzdržanih") donosi 

 

ODLUKU 

o pomoći za opremu novorođenog djeteta, 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

 Ovom dijelu sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 
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6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na 
dohodak 

 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HNS-a. 

 

Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba na mišljenje. 

Zaključak Gradskog poglavarstva ste primili. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Prijedlog podnesen u skladu sa 
zakonom, Statutom i Poslovnikom. 

 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HNS-a 
obrazlaže Prijedlog. 

 

Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže izvješće Odbora. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden replicira na izvješće Odbora.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava da ne postoji pravo na repliku u vezi s izvješćem Odbora. 

 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglvarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije uzima riječ u ime Gradskog poglavarstva. 

 

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Slavko 
Kojić (u ime Gradskog poglavarstva ispravak netočnog navoda), Jozo Radoš (neslaganje s 
ispravkom netočnog navoda), Morana Paliković Gruden (u ime predlagatelja ispravak 
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netočnog navoda), Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa 
Mikšića) i mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče 
opomenu gospodinu mr.sc. Miroslavu Rožiću zbog vrijeđanja. 

 

U raspravi dalje sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HSP-a), Igor Rađenović (replika), mr.sc. Miroslav Rožić (neslaganje s replikom), Lidija 
Tomić (replika), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i Joško 
Morić. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HNS-a  u 
ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća Prijedlog 
odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak.  

 

 

7. a) Prijedlog zaključka o preoblikovanju ustanova za upravljanje športskim 
objektima u vlasništvu Grada Zagreba u trgovačka društva, prijenosu osnivačkih 
prava i poslovnih udjela predmetnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada 
Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. i 
povećanju temeljnog kapitala Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za gospodarski razvoj, 

- Odbor za komunalno gospodarstvo i 

- Odbor za obrazovanje i šport. 
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Izvješću Odbora za financije, matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih 
radnih tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom. 

 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport obrazlaže Prijedlog. 

 

Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže izvješće Odbora. 

 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a), mr.sc. Pavle Kalinić (u ime predlagatelja), Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba 
nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HNS-a), Pero Kovačević (replika) i mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HSP-a). 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku na zahtjev Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića.  

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gospodin Ivica Miočić Stošić obrazlaže razloge za stanku u ime Kluba. 

 

Gospodin Pero Kovačević ističe da je i on u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a 
tražio stanku, što predsjednica nije vidjela te obrazlaže razloge za stanku. 

 

U raspravi dalje sudjeluje mr.sc. Pavle Kalinić u ime predlagatelja. 

 

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
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Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić ispričava se gradskim zastupnicima.  

 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 7 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o preoblikovanju ustanova za upravljanje športskim objektima u vlasništvu Grada 
Zagreba u trgovačka društva, prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela predmetnih 

trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko 
komunalno gospodarstvo d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala Gradskog komunalnog 

gospodarstva d.o.o., 

 

 u predloženom tekstu. 

 Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

7. b) Prijedlog zaključka o prijenosu osnivačkih prava ustanove Gradske ljekarne 
Zagreb s Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno 
gospodarstvo d.o.o. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Gradsko poglavarstvo je utvrdilo 
Zaključak o izmjeni Prijedloga zaključka o prijenosu osnivačkih prava ustanove Gradske 
ljekarne Zagreb s Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo 
d.o.o.  

Zaključak su gradski zastupnici primili. 

Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, matično radno tijelo. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom. 

Izvješća odbora su gradski zastupnici primili. 
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Gospodin Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: Asja Bebić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), 
Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), mr.sc. Miroslav Rožić 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a) i Pero Kovačević. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 8 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prijenosu osnivačkih prava ustanove Gradske ljekarne Zagreb s Grada Zagreba na 
trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., 

 

 s izmjenom predlagatelja, u predloženom tekstu. 

 Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u zbrinjavanju otpada sa 
Zagrebačkom županijom 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

  

Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za komunalno gospodarstvo i  

- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu. 
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Izvješću Odbora za zaštitu okoliša, matičnoga radnog tijela priložena su izvješća 
nadležnih radnih tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije većinom glasova dao mišljenje na Prijedlog s 
osnove njegove usklađenosti sa zakonima, Statutom i Poslovnikom  

 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo obrazlaže 
Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Jurica Meić (replika), mr.sc. Miroslav Rožić (neslaganje s replikom), Morana Paliković 
Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i mr.sc. Miroslav Rožić (replika). 

 

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić uzima riječ u ime 
predlagatelja. 

 

U raspravi dalje sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (replika) i Pero Kovačević (ispravak 
netočnog navoda). 

 

Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 8 "protiv") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u zbrinjavanju otpada sa Zagrebačkom 
županijom, 

 u predloženom tekstu. 

 Zaključak se prilaže zapisniku. 
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9. Prijedlog dopune Programa razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

  

Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa Statutom i Poslovnikom. 

 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo obrazlaže 
Prijedlog. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku na zahtjev Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac.  

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržan") donosi 

 

DOPUNU PROGRAMA 

razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba, 

 

 u predloženom tekstu. 

 Dopuna Programa se prilaže zapisniku. 
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10. Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 
22. dimnjačarskom području 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

  

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo. 

 

Odbor nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, 
Statutom, Poslovnikom i drugim propisima. 

 

Izvješća odbora su gradski zastupnici primili. 

 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na dimnjačarskom 
području, 

 

 u predloženom tekstu. 

 Zaključak se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 
baštine 2006. godine 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.  

 

Gradska skupština jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske baštine 2006. godine, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. međunarodnim 
natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević" 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.  

 

Gradska skupština jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 4. međunarodnim natjecanjem mladih pijanista 
"Zlatko Grgošević", 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. međunarodnim skupom 
udruga medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.  

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za") donosi  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. međunarodnim skupom udruga medicinskih 
sestara i zdravstvenih tehničara, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

14. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta 
"Komedija" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

Odbor je utvrdio Prijedlog zaključka o izmjeni Prijedloga rješenja o imenovanju 
ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija". 

Prijedlog zaključka su gradski zastupnici primili. 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi  

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija", 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
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15. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju 
slušanja i govora SUVAG, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

16. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja 
Zagreb - Istok 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Zagreb - Istok, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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17. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Međunarodnog centra za usluge u kulturi 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za") donosi  

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Međunarodnog centra za 
usluge u kulturi, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

18. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Centra za kulturu Novi Zagreb 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

U raspravi sudjeluje Pero Kovačević. 

 

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić uzima riječ u ime Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport. 

 

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

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Novi 
Zagreb, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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19. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Industrijske 
strojarske škole 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

 

Gradska skupština jednoglasno(30 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Industrijske strojarske škole, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

20. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Bukovac" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bukovac", 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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21. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Milana Sachsa 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

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

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

22. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o dopunama 
Statuta Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak" 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o dopunama Statuta Centra za odgoj i 
obrazovanje "Goljak", 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje sjednicu u 21,45 sati i najavljuje da će 9. sjednica Gradske skupštine biti 23. 
veljače 2006. godine kako je bilo najavljeno i u skladu s poslovničkim rokom za prijedlog 
gradskih zastupnika.  

 

KLASA: 021-05/06-01/3 

URBROJ: 251-01-04-06-14 

Zagreb, 11. veljače 2006. 

 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur. 

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac 

 



 

 

 


