
ZAPISNIK 
20. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

21. prosinca 2006. 



 

ZAPISNIK 
20. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 21. prosinca 2006. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 08 sati 

 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 
Bilić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan 
Friščić; Katarina Fuček; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; 
dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; 
dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar 
Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Antun Mateš; 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; Josip Petrač; Iva 
Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; 
Ivan Šikić; Dragutin Štiglić; Davor Šuker; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Lidija Tomić; Mišo 
Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 

Nenazočan gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: Željko Brebrić. 

 

Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik 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; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za 
područje uprave; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva za područje gospodarstva; 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 i predsjednik Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., holdinga; Greta 
Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik 
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; 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 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 
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ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno 
uređenje; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; 
Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i promet; Višnja Fortuna - 
zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Đorđe 
Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Zdravka 
Ramljak - zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu 
Grada; Žarko Vučak - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Dragan Korolija-
Marinić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća 
Gradske četvrti Donji grad; 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; Drago Topolovec - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske 
četvrti Podsused - Vrapče; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec ; 
Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. - holding: Joso Bićanić - voditelj podružnice 
Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica podružnice Gradska groblja; Zlatko Šunić - zamjenjuje 
voditeljicu podružnice "Vladimir Nazor"; Jadranko Robić - voditelj podružnice Vodoopskrba 
i odvodnja; Mate Kraljević - voditelj podružnice Zagrebparking; mr.sc. Ivan Tolić - voditelj 
podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zlatko Milanović - zamjenjuje voditelja podružnice 
ZGOS; Igor Toljan - voditelj podružnice Zrinjevac; Nikica Dujmović - zamjenjuje direktora 
Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Katja Luka Kovačić - direktorica Zagrebačkog velesajama 
d.o.o., Lidija Čilić - zamjenjuje direktora Tehnološkog parka Zagreb d.o.o., Ante Iličić - 
direktor Zagrebačkih veletržnica d.o.o.; Slobodan Jeličić - direktor Vodoprivrede Zagreb 
d.o.o.; Branimir Valašek - direktor Autobusne radionice Zagreb d.o.o.; Društvo za upravljanje 
športskim objektima Zagreb d.o.o.: Gordana Pokrajčić - voditeljica podružnice Maksimir; 
Aleksa Kocijan - voditelj podružnice Jarun; Boško Matković - direktor Zračne luke Zagreb 
d.o.o.; David D. Orlović - predsjednik Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba i 
predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine; Luigj Daka, dr.med. - predsjednik Vijeća 
albanske nacionalne manjine; Kemal Bukvić - predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne 
manjine; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Raman 
Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine; Giovanni Garbin - 
predstavnik talijanske nacionalne manjine; Zdravko Ivandić - Savez samostalnih sindikata 
Hrvatske; dr.sc. Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba; Vinko 
Knezović - zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu i djelatnici Stručne službe 
Gradske skupštine. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da su sjednici nazočna 43 (naknadno je evidentirana nazočnost 50) od ukupno  
51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Dragutin Štiglić* i Željko 
Brebrić. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 20. sjednicu. 

Obavještava da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada 
Zagreba, zbog kratkoće vremena prije održavanja današnje sjednice prihvatila u ime Gradske 
skupštine Grada Zagreba pokroviteljstva nad 40. obljetnicom rada Centra za odgoj i 
obrazovanje Prekrižje 15. prosinca 2006. i nad tradicionalnim Božićnim koncertom V. 
gimnazije koji je održan u muzeju Mimara 18. prosinca 2006. 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 19. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 29. studenoga 2006. 

Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 8. prosinca 2006. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela,  

- uz dopis od 13. prosinca 2006. amandmane gradskih zastupnika, prijedloge za izmjenu 
prijedloga programa, obrazloženje za točku 2., prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga 
reda novim točkama 7., 8., 11. i 12., novi prijedlog dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica 
radnih tijela i pregled dostavljenih materijala,  

- uz dopis od 18. prosinca 2006. za točku 1. mišljenje Gradskog poglavarstva; za točku 2. 
amandmane i prijedloge za izmjene i dopune predloženih programa što su ih podnijeli 
klubovi gradskih zastupnika i gradski zastupnici, Pregled amandmana na Prijedlog 
proračuna Grada Zagreba za 2007. i Pregled prijedloga za izmjene i dopune prijedloga 
programa prema redoslijedu kojim su zaprimljeni i Izvješće Odbora za financije, matičnog 
radnog tijela; za točke od 2. do 7. izvješća radnih tijela; za točku 4. podtočku b) 
amandman predlagatelja; za točku 6. mišljenje Gradskog poglavarstva i Očitovanje 
predlagatelja o primjedbama na Prijedlog odluke, tri prijedloga za donošenje po hitnom 
postupku, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, pregled postavljenih 
pitanja i prijedloga i novi pregled dostavljenih materijala,  

- uz dopis od 21. prosinca 2006. danas na klupe za točku 2. Zaključak Gradskog 
poglavarstva o očitovanju na amandmane, Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju 
na prijedloge za izmjene i dopune prijedloga programa, Pregled amandmana na Prijedlog 
proračuna Grada Zagreba za 2007. i Pregled prijedloga za izmjene i dopune programa 
kojih je redoslijed utvrđen prema odstupanju od Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 

                                                 
* Gradski zastupnik gospodin Dragutin Štiglić naknadno je došao na sjednicu 
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2007. prema kojem će se redu i glasovati; za točku 4. podtočke a) i b) zaključke o 
amandmanima, za točku 5. i za prijedlog za donošenje po hitnom postupku zaključke o 
amandmanima na konačne prijedloge odluka; odgovore na pitanja i prijedloge gradskih 
zastupnika; novi pregled postavljenih pitanja i primljenih odgovora te novi pregled 
dostavljenih materijala. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara raspravu o prijedlogu dnevnoga reda. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže opravdanosti hitnosti za 
Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb i 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog 
nasilja "Duga-Zagreb". 

 

Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a predlaže da se iz 
prijedloga dnevnoga reda izostavi Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2007. jer je prekršen članak 89. Statuta, tj. Gradsko poglavarstvo 
prije upućivanja ovog prijedloga nije pribavilo, niti dostavilo mišljenja vijeća gradskih četvrti. 
Također predlaže da se izmijeni redoslijed točaka dnevnog reda tako da se Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima stavi na kraj kako bi se u međuvremenu 
omogućilo da se tiska Službeni glasnik Grada Zagreba, jer se donosi na temelju Statutarne 
odluke o dopunama Statuta Grada Zagreba koja treba biti donesena danas, a stupa na snagu 
danom objave.  

 

Gospođa_Katarina Fuček u vezi s prijedlozima koji su predloženi za donošenje po 
hitnom postupku skreće pozornost da su ih gradski zastupnici primili jučer u 
poslijepodnevnim satima pa nisu imali dovoljno vremena za pripremu a dato obrazloženje 
nedovoljno opravdava hitni postupak. 

 

Gospodin Joško Morić konstatira da se gotovo na svakoj sjednici unatrag godinu dana 
predlaže donošenje odluka iz područja urbanističkog planiranja po hitnom postupku.  
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Gradska skupština većinom glasova (10 "za"26 i "protiv") ne prihvaća prijedlog 
gradskog zastupnika Pere Kovačevića. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 17 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug.  

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 6. prijedloga dnevnog 
reda, pa dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 16 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć 
Zagreb. 

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 9. prijedloga dnevnog 
reda. 

 

Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 2 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve 
obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb" za koju predsjednica predlaže da bude nova točka 10. 
prijedloga dnevnog reda. 

Dosadašnje točke od 8. do 12. postaju točke od 11. do 15.  

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 18 "protiv") prihvaća  
 

Dnevni red  
 

1. Prijedlog statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Zagreba 
 

 
2. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007.  
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2007. - 2009., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 

- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2007. 

- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2007.  
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- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 

2007. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide 
rata za 2007. 

- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu za 2007. i  

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007. 

D r u g o  č i t a n j e  
 

3. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2007. 

 
4. a) Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 

- analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih planova koji su stupili na 
snagu nakon donošenja Izvješća 

b) Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje 
stanja u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 

 
5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rudeš 

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

Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug 
  

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada 
Zagreba 
  

8. Prijedlog zaključka o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana 
 

9. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć 
Zagreb  

 
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve 

obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb".  
 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 13. međunarodnim 
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale u disciplini violina 

 
12. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Poliklinike PROMETNA MEDICINA za 

oftamologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 
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13. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Gimnazije Tituša Brezovačkog 

 
14. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora 
 
15. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za procjenu utjecaja 

na okoliš (za zahvat: izgradnja novog zamjenskog vrelovodnog kotla 116 MWt na 
lokaciji EL – TO u Zagrebu) 

 
 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara i ispričava se gradskom zastupniku Peri Kovačeviću, koji to prihvaća. 

 

Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
podsjeća gradske zastupnike da, sukladno članku 149. Poslovnika postavljaju pitanja i daju 
prijedloge usmeno ili u pisanom obliku. Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga 
ograničeno je na uobičajenih sat i pol pa zastupnike koji bi trebali doći na red po isteku toga 
vremena moli da svoja pitanja i prijedloge podnesu u pisanom obliku najkasnije do završetka 
današnje sjednice u čemu će im, ako bude potrebno, pomoći djelatnici Stručne službe.  

Moli gradske zastupnike da prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga poštuju 
Poslovnik. Utvrđuje da su se za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavila 23 
zastupnika. 

 

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića je li dobro promislio i preispitao odluku o poskupljenju života u 2007. Val 
poskupljenja cijena vode, odvoza smeća, parkiranja, ukopa, usluga na tržnicama je novi udar 
na standard građana.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se preispita 
mogućnost da prostore oko odgojno-obrazovnih ustanova, škola i dječjih vrtića uređuje 
Zrinjevac.  

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

Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin Jurica Meić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Gospođa Katarina Fuček ispravlja netočan navod. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom 
netočnog navoda. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je prigovor gradskog zastupnika gospodina Jurice Meića u vezi s povredom 
Poslovnika bio opravdan i moli gradske zastupnike da pod pitanjima i prijedlozima ne vode 
političke rasprave. 

 

Gospodin Joško Morić bi predložio predsjednici, ali mu Poslovnik ne dopušta, da se 
upozna s odredbama Statuta i Poslovnika, pa to neće učiniti. 
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Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića zašto nije poštovao i 
provodio Statut i Poslovnik i zašto Gradsko poglavarstvo nije podnijelo Gradskoj skupštini 
izvještaj o radu Gradskog poglavarstva i izvještaj o stanju imovine u vlasništvu Grada. 

Predlaže da se na sjednicama Gradskog poglavarstva, nakon poskupljenja usluga i 
naknada, ubuduće sprda sa sobom, a ne s građanima Grada Zagreba. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
komentira izjavu gradskog zastupnika u vezi s poznavanjem Poslovnika. Moli ga da ne krši 
odredbe Poslovnika. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog.  

Gospodin Joško Morić konstatira da nije dobio odgovor na pitanje te traži daljnja 
objašnjenja u vezi s prijedlogom. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na 
prijedlog. Odgovara na pitanje i najavljuje tražena izvješća za sjednicu u veljači. 

 

 

Gospodin Petar Kuzele postavlja pitanje voditelju podružnice Vodoopskrba i odvodnja 
Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o. - holdinga gospodinu Jadranku Robiću, ima li 
Vodovod usporedne podatke kako se kreću gubici u mreži po godinama jer bi bilo logično da 
se oni ulaganjem u rekonstrukciju stare mreže smanjuju, može li Vodovod selekcionirati 
dijelove mreže po veličini gubitaka i politiku investiranja podrediti tako utvrđenim 
prioritetima te koliki je iznos nenaplaćenih potraživanja, posebno za kućanstva, posebno za 
ostale potrošače i koji je to postotak ukupno fakturiranog iznosa.  

Gospodin Jadranko Robić, voditelj podružnice Vodoopskrba i odvodnja Gradskog 
stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o.-holdinga, iz klupe najavljuje odgovor u pisanom 
obliku. 

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

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

 

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

 

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 
Bandiću da se hitno utvrdi nesporno činjenično stanje u slučaju gospodina Saše Britvića i 
kriminala u Koncertnoj direkciji Zagreb jer mediji navode da je potrošeno preko milijun kuna 
za koncert koji nije održan te da se odmah suspendira gospodina Britvića i članove 
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Poglavarstva od gospodina Ljuštine pa nadalje koji su u tome sudjelovali, dok se ne utvrdi 
činjenično stanje. Nakon toga neka postupi u skladu sa svojim ovlastima.  

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba u vezi s natječajem za prikupljanje ponuda za 
prodaju nekretnina u vlasništvu "Vladimira Nazora" jer je riječ o jednoj velikoj "muljaži" i 
odnosi se na kamp Veli Jože od 303543m2, s početnom cijenom od 30.354.300, 00 €. Čudno 
je da se prodaje u idealnom dijelu i da ponuditelj preuzima obvezu osnovati novo trgovačko 
društvo i da se samo jedna tvrtka javila na natječaj i ponudila 100 € više. Smatra da to treba 
zaustaviti jer je riječ o velikom kriminalu. 

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

 

Gospođa Ivana Mlinar pita člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet gospodina Davora Jelavića u vezi s postavljanjem reklame za hotele Panorama i 
Laguna nasred pješačkog prijelaza, odnosno nogostupa pa se ne može prolaziti. Zanima je od 
koga je sve vlasnik tih hotela dobio dozvole za postavljanje reklame, koliko plaća Gradu 
Zagrebu i tko je odobrio da se postavi na nogostupu u Zagorskoj ulici? 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, odgovara i najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića u 
vezi s prostorima za centre za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima kojih u Zagrebu 
ima 60.000 a lokalne su vlasti dužne osigurati te prostore prema Nacionalnom programu za 
sudionike Domovinskog rata iz veljače 2005. Ministarstvo je uputilo zahtjeve za još tri 
prostora u Zagrebu, i to u Dubravi, Novom Zagrebu i centru grada još u srpnju 2005., u 
ožujku 2006. i u rujnu 2006. a odgovor nisu dobili. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.  

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 
u pisanom obliku odgovor Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. 

 

Gospođa Iva Prpić postavlja pitanje članu Gradskog poglavarstva za područja kulture, 
obrazovanja i športa gospodinu Dušku Ljuštini zašto izgradnja makroregionalnog centra za 
mlade u Zagrebu nije dio ugovora s Vladom Republike Hrvatske budući da o politici prema 
mladima treba skrbiti ne samo lokalna vlast, već i državna.  
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Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 
kulture i športa odgovara. 

 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića gdje je u iole ozbiljnijem gradu koji ima sajam vidio da je sajam organiziran kao 
podružnica komunalnog društva, na temelju kojih je svjetskih iskustava našao takvo rješenje, 
odnosno je li ovo prvi korak prema ukidanju jedne od zagrebačkih institucija te može li se 
uskoro očekivati da će Zagreb prestati biti sajamski grad i koliko je toj odluci pridonijela 
atraktivnost postojeće lokacije na kojoj se nalazi Zagrebački velesajam?  

Predlaže Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba s obzirom na to da su na Trgu bana 
Jelačića četiri zgrade prekrivene skelama i oglasima, a zapravo se ništa ne radi ispod tih skela 
da se, u takvim slučajevima, skele uklone a ne da stoje po nekoliko godina i služe kao 
podloga za reklame. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića je li proveo internu istragu u Gradskom poglavarstvu u vezi s optužbama zaposlenika 
u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport da im je pročelnik prijetio pištoljem. 
Smatra da je to čisti primjer mobbinga te da bi, ako nije reagirao, trebao što prije reagirati 
kako bi se zaštitili zaposlenici. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin Pero Hrgović pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića namjerava li zaštititi najmlađe građane i većinu građana ovoga grada s obzirom na 
svakodnevno kršenje osnovnih načela pristojnosti i kulture u javnim istupima javnih osoba 
koje financira Grad Zagreb, primjerice mokrenje u Hrvatskom narodnom kazalištu, prikazano 
kao kulturno događanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospodin Pero Hrgović traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin Jurica Meić postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za strategijsko 
planiranje i razvoj Grada gospodinu mr.sc. Slavku Dakiću o potencijalnoj gradnji na 
Cvjetnom trgu, odnosno u bloku zgrada omeđenih Cvjetnim trgom i Varšavskom ulicom. 
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Kako se to uklapa u naša sadašnja pravila urbanog planiranja i kakav je stav o tome Ureda za 
strategijsko planiranje? 

Predlaže Gradskom poglavarstvu da se prostori Zagrepčanke i Badela koji su dani na 
upravljanje podružnici Veletržnica vrate na upravljanje Gradskom uredu za upravljanje 
imovinom koji će znati te prostore efektivno iznajmljivati i uprihodovati sredstva u gradski 
proračun. 

Gospodin mr.sc. Slavko Dakić, pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i 
razvoj Grada odgovara na pitanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog. 

 

Gospođa Ljiljana Klašnja ponavlja prijedlog što ga je na sjednici Gradske skupštine u 
siječnju 2006. dala članu Gradskog poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 
gospodinu Davoru Jelaviću da se produži kolnički trak za lijevo skretanje iz Jadranske avenije 
u Lanište zbog gustoće prometa i duge kolone osobito u prometnoj špici. Iako joj je 
odgovoreno da bi takav zahvat bio bez učinka ako se ne preprogramira semaforski uređaj i da 
će biti naručena izrada projekta produženja trake za lijevo skretanje, do sada nije ništa 
učinjeno. 

Pita pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodina Davora Jelavića što se može 
učiniti u situaciji kada vlasnik lokala postavi svjetleću reklamu na pročelje zgrade a da pri 
tome osim potpisa dijela vlasnika stanova nema rješenje nadležnog ureda. Znači li to 
poticanje bespravnog postavljanja reklama i kakve su sankcije za već postavljenu reklamu bez 
rješenja? 

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. 

Gospodin dr.sc. Stipan Matoš, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 
odgovara na prijedlog.  

 

Gospodin Zdravko Juć pita člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet gospodina Davora Jelavića hoće li u skoro vrijeme biti riješeni nogostupi, autobusna 
stajališta i nadstrešnice u Gradskoj četvrti Sesvete na prometnici od Sesveta do Zeline, koja 
ide preko Popovca, Soblinca i Belovara. Traži odgovor u pisanom obliku. 
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Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
hoće li se tri objekta predškolskog odgoja graditi u sljedećoj godini javno-privatnim 
partnerstvom u suradnji s gradskim holdingom. Hoće li cijena usluga vrtića po djetetu biti 400 
kuna, kao što je to u vrtićima koji su u vlasništvu Grada Zagreba ili kao što je cijena u 
privatnim vrtićima koji su subvencionirani od strane Grada Zagreba, dakle u rasponu između 
1000 i 1500 kuna? 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da u svjetlu svih 
dosadašnjih poskupljenja i straha od novih kaže koliko će građane konkretno stajati izgradnja 
uređaja za pročišćavanje vode, odnosno da točno predoči što sadrži ugovor s koncesionarom i 
što će se točno graditi kako bi se moglo vidjeti postoji li opasnost da će u vezi s tim slijediti i 
još neka nova poskupljenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

Odgovara na prijedlog i najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s izjavom člana Gradskog poglavarstva za područja obrazovanja, 
kulture i športa gospodina Duška Ljuštine da će se u Novom Zagrebu graditi tri kazališta koja 
je doživljena kao provokacija ili smiješna stvar, jer je Novi Zagreb grad s 200 000 stanovnika, 
s aerodromima, smetlištima, vodocrpilištima, radnim zonama, prljavim industrijama, 
betonarama, asfaltnim bazama, nuklearnim institutima, a nema prometne infrastrukture ili je 
jako loša, dijelom nema kanalizaciju i vodovod, nema dovoljno škola ni dječjih vrtića a prirast 
stanovništva je visok.  

Predlaže da mu se odgovori što se to kopa u kanalu Odra. Prije dvije ili tri godine 
kopalo se zbog eksploatacije šodera i zemlje za gradnju cesta i sanaciju Jakuševca. Rade li se 
športsko-rekreacijski centri ili nešto slično? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je u vezi s 
kanalom Odra nadležna inspekcija Ministarstva pa će joj upit odmah biti proslijeđen te 
odgovara na ostatak pitanja. 

Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću u vezi s Gradskom kavanom koju Grad još uvijek iznajmljuje za 1 
kunu tvrtki Opus te pita može li se osloboditi prostor kavane od tako lošeg ugovora i što radi 
Gradski kontrolni ured? 
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Predsjednica Gradske skupštine grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradsku zastupnicu na vrijeme na što se gradska zastupnica gospođa Morana 
Paliković Gruden dva puta ne osvrće jer je zastupnik Petar Kuzele govorio 6 minuta. 

 

Predsjednica Gradske Skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
izriče opomenu gradskoj zastupnici. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću da pročita odgovore što ih dobivaju gradski zastupnici. Ako za to 
nema vremena, neka odredi tko će to učiniti. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc.Tatjana Holjevac 
govori gradskoj zastupnici da nema pravo tražiti daljnja objašnjenja. 

 

Gospodin Petar Kuzele traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

 

Gospodin Mišo Zorenić moli da ga se izvijesti u kojoj se fazi nalazi realizacija 
projekta izgradnje Kulturnog centra za Rome u Zagrebu koji je dogovoren između Grada 
Zagreba i Vlade Republike Hrvatske. 

Pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje gospodin Ivica Fanjek odgovara i 
najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje postavljanje pitanja i davanje prijedloga, jer je prošlo za to predviđeno vrijeme te 
moli gradske zastupnike da preostala pitanja i prijedloge daju u pisanom obliku. 

 

Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 
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1. Prijedlog statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu. Mišljenje Gradskog poglavarstva 
gradski su 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 jednoglasno (33 "za") donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU  

o dopunama Statuta Grada Zagreba,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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2. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007.  

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2007. - 2009., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 

- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2007. 

- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 
2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 

2007. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide 
rata za 2007. 

- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu za 2007. i  

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007.  
drugo čitanje  

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  
 

Na prethodnoj sjednici Gradske skupštine provedena je prethodna rasprava u prvom 
čitanju o navedenim aktima. Na ovoj sjednici u drugom čitanju, nakon rasprave, gradski bi 
zastupnici trebali donijeti Proračun Grada Zagreba za 2007. uz sve navedene programe. 

 

Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o rezultatima provođenja prethodne 
rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2007., Prijedloga odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007., Prijedloga projekcije proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2007. - 2009. te o prijedlozima programa po djelatnostima koji su u 
djelokrugu njihova djelovanja. Izvješće su gradski zastupnici primili. 
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Gradsko poglavarstvo je na 108. sjednici donijelo zaključke o:  

- amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007. i o amandmanu na 
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007.,  

- izmjenama i dopunama Prijedloga projekcije Proračuna Grada Zagreba za 
razdoblje 2007. - 2009. te  

- o izmjenama i dopunama prijedloga programa po djelatnostima i to u 
predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi, u 
osnovnom školstvu, srednjem školstvu, kulturi, športu, kapitalnim ulaganjima 
u objekte društvenih djelatnosti i radovima u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva. 

 

Amandmani, izmjene i dopune Prijedloga projekcije i izmjene i dopune prijedloga 
programa sastavni su dio Prijedloga proračuna, Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna, 
Prijedloga projekcije proračuna i predloženih programa. 

 

Prijedlozi izmjena i dopuna što ih je utvrdilo Gradsko poglavarstvo, sastavni su dio 
predloženih programa 

Na Prijedlog proračuna ukupno je podneseno 35 amandmana, a na prijedloge 
programa podneseno je 14 prijedloga za izmjene, odnosno dopune prijedloga programa. 
 

Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007. podnijeli su:  
− gradski zastupnik Tomislav Babić (3),  
− gradski zastupnik Žarko Delač (3),  
− Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (22),  
− gradska zastupnica Danira Bilić (3), 
− gradska zastupnica Asja Bebić (2), 
− gradski zastupnik Joško Morić (2). 

 
Prijedloge za izmjene i dopune predloženih programa podnijeli su na: 
 
Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2007.  

• Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 
• gradska zastupnica Danira Bilić (1) 

 
Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2007.  

• Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1)  
• gradska zastupnica Danira Bilić (1) 
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Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2007. 

• Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 
 
Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 
2007.  

• Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 
• gradski zastupnik Žarko Delač (1) 

 
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007.  

• Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (2) 
 
Program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 
2007.  

• gradski zastupnik Tomislav Babić (1) 
• Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 
• gradska zastupnica Danira Bilić (1) 

 
Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2007.  

• Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 
• Klub gradskih zastupnika HNS-a (1) 

 
 

Amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa gradski su zastupnici primili. 

 

Amandmani i prijedlozi za izmjene i dopune programa dostavljeni su Gradskom 
poglavarstvu, klubovima gradskih zastupnika i Odboru za financije, matičnom radnom tijelu i 
Odboru za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Gradski su zastupnici primili i:  
− Pregled amandmana na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007. i Pregled 

izmjena i dopuna prijedloga programa prema redoslijedu kojim su zaprimljeni 
− Pregled amandmana na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007. kojih je 

redoslijed utvrđen prema odstupanju od Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 
2007., sukladno članku 106. stavku 5. Poslovnika, a kada je visina sredstava ista, 
prema redoslijedu proračunskih razdjela i Pregled prijedloga za izmjene i dopune 
programa kojih je redoslijed utvrđen prema odstupanju od Prijedloga proračuna 
Grada Zagreba za 2007. prema kojima će se glasovati. 
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Odbor za financije, 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 i 
projekcije te je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da donese Proračun Grada 
Zagreba za 2007. s podnesenim amandmanom predlagatelja koji je postao sastavni dio 
Prijedloga, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007. s podnesenim 
amandmanom koji je postao sastavni dio Prijedloga odluke, Projekciju Proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2007. - 2009. s izmjenama i dopunama koje postaju sastavnim dijelom 
Prijedloga i predložene programe s izmjenama i dopunama predlagatelja koje postaju 
sastavnim dijelom prijedloga. 

 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o očitovanju na amandmane na Prijedlog 
proračuna Grada Zagreba za 2007. i Zaključak o očitovanju na prijedloge izmjena i dopuna 
prijedloga programa.  

Zaključke su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, obrazlaže Izvješće o prethodnoj raspravi i prijedloge akata te očitovanje na 
podnesene amandmane i prijedloge izmjena i dopuna programa. 

 

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

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Morana Paliković Gruden 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a, HSS-a i HSU-a), Danira Bilić (ispravak netočnog navoda), Igor Rađenović 
(neslaganje s ispravkom netočnog navoda) i Katarina Fuček (replika). 
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Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, uzima riječ u ime predlagatelja. 

 

Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gradskoj zastupnici. 

 

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Joško Morić, Igor Rađenović (replika), Joško Morić 
(neslaganje s replikom), mr.sc. Josip Kereta, Katarina Fuček, Jurica Meić, Joško Morić 
(replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Žarko Delač, Ivica Miočić Stošić, Davor 
Bernardić, Ivica Miočić Stošić (replika), Danira Bilić (replika), Katarina Fuček (replika) i 
Žarko Delač (replika). 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje 
završnu riječ. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da su prijedlozi sadržani u podnesenim amandmanima u neposrednoj vezi s 
prijedlozima za izmjene i dopune predloženih programa što je vidljivo iz obrazloženja 
prijedloga za izmjene i dopune prijedloga programa te priloženih tabelarnih pregleda. Navodi 
da izjašnjavanjem o neprihvaćanju amandmana na Prijedlog proračuna postaje bespredmetno 
izjašnjavanje o prijedlozima za izmjene i dopune određenih programa koje su povezane s 
amandmanima na Prijedlog proračuna stoga se o njima neće posebno glasovati osim o 
prijedlozima koji su u Pregledu prijedloga za izmjene i dopune prijedloga programa naznačeni 
pod rednim brojevima 1. i 2.  

Pita predsjednike klubova gradskih zastupnika i gradske zastupnike koji su podnijeli 
amandmane i prijedloge za izmjene i dopune prijedloga programa koje predlagatelj nije 
prihvatio, povlače li amandmane ili prijedloge. 

Konstatira da klubovi gradskih zastupnika i gradski zastupnici nisu povukli 
amandmane i prijedloge za izmjene i dopune prijedloga programa, te o njima treba posebno 
glasovati. 

 
Svi su amandmani podneseni na članak 3. Prijedloga proračuna. Prema članku 106. 

stavku 5. Poslovnika najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja. 

 
Amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa gradski su zastupnici primili 

pa ih ne treba čitati. Gradski su zastupnici primili i tabelarne preglede prema kojima mogu 
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pratiti redoslijed glasovanja o amandmanima na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007. 
godinu i prijedlozima za izmjene i dopune predloženih programa.  

Obavještava da je sjednici prisutan potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin Dragutin Štiglić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (17 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 1. amandman 
koji je 6. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (18 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 2. amandman 
koji je 1. amandman što ga je podnio gradski zastupnik Tomislav Babić, a uz koji je vezan 
Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (18 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 3. amandman 
koji je 3. amandman što ga je podnio gradski zastupnik Tomislav Babić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (18 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 4. amandman 
koji je 2. amandman što ga je podnio gradski zastupnik Tomislav Babić, a uz koji je vezan 
Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (19 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 5. amandman 
koji je 1. amandman što ga je podnio gradski zastupnik Joško Morić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (19 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 6. amandman 
koji je 1. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Asja Bebić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (19 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 7. amandman 
koji je 16. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 
Zagreba za 2007. i Prijedlog za izmjene Prijedloga programa kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2007. 
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Gradska skupština većinom glasova (19 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 8. amandman 
koji je 17. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba i u osnovnom školstvu Grada 
Zagreba za 2007. i Prijedlog za izmjene Prijedloga program kapitalnih ulaganja u objekte 
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (19 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 9. amandman 
koji je 3. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić, a uz koji je vezan 
Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (19 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 10. amandman 
koji je 18. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (19 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 11. amandman 
koji je 14. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjene Prijedloga programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (13 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 12. amandman 
koji je 10. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa javnih potreba učeničkog i studentskog 
standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2007. 

 

Nakon što je predsjednica započela rečenicu da stavlja na glasovanje amandman 13., 
gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden iz klupe traži stanku za Klub. 

 

Nakon upadica, tajnica ponavlja da je rasprava o točki 2. dnevnoga reda zaključena, a 
glasovanje u tijeku te da se treba završiti.  

Na upit predsjednice može li se prema Poslovniku dovršiti glasovanje tajnica 
odgovara potvrdno, a predsjednica nastavlja s glasovanjem o 13. amandmanu koji je 2. 
amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić. 
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Gospođa Morana Paliković Gruden iz klupe govori da ovo nije jedna točka, već da je 
svako glasovanje posebno, te da tajnica daje krive informacije. 

 

Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić 
ponavlja da je sada u tijeku izglasavanje točke dnevnog reda i da je rasprava završena. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
poziva da se nastavi glasovanje i moli za mir u vijećnici. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 glasova "protiv") ne prihvaća 13. amandman koji 
je 2. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić, a uz koji je vezan 
Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2007. 

Na ponovljeno pitanje predsjednice može li se sjednica nastaviti, tajnica potvrdno 
odgovara, jer je rasprava završena i glasovanje je u tijeku. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 14. amandman 
koji je 2. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Asja Bebić. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli 
gradske zastupnike da omoguće izglasavanje ove točke dnevnog reda.  

 

Gradska skupština većinom glasova ( 2 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 15. amandman 
koji je 2. amandman što ga je podnio gradski zastupnik Žarko Delač. 

 

 

Nakon što je predsjednica stavila na glasovanje16. amandman koji je 2. amandman što 
ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a uz koji je vezan Prijedlog za izmjene 
Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2007., gospodin 
Joško Morić (iz klupe) govori da se radi o povredi Poslovnika i tvrdi da se ne broje glasovi, a 
gospodin Pero Kovačević i gospođa Morana Paliković Gruden (ispred predsjedničkog stola) 
traže stanku i da predsjednica prekine sjednicu. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara da se ne radi o povredi Poslovnika. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
napominje da je od tajnice tražila objašnjenje u vezi s Poslovnikom. Poziva da se dovrši 
glasovanje i ponovno stavlja na glasovanje 16. amandman. 

 

Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 16. amandman 
koji je 2. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 
Zagreba za 2007.  

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 17. amandman 
koji je 1. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić, a uz koji je vezan 
Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2007. i Prijedlog za izmjenu Prijedloga 
programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2007.  

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 18. amandman 
koji je 7. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi te skrbi o djeci predškolski dobi Grada Zagreba za 2007. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 19. amandman 
koji je 11. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 20. amandman koji je 19. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a uz koji je vezan uz 
Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 21. amandman koji je 1. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a uz koji je vezan 
Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 22. amandman koji je 9. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 23. amandman koji je 12. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 



- 25 - 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 24. amandman koji je 13. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a uz koji je vezan 
Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba 
za 2007.  

 

Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 25. amandman 
koji je 15. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a uz koji je 
vezan Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada 
Zagreba za 2007.  

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 1 "suzdržanim") ne prihvaća 26. 
amandman koji je 2. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 27. amandman 
koji je 8. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 1 "suzdržanim") ne prihvaća 28. 
amandman koji je 1. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 29. amandman koji je 4. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 30. amandman 
koji je 5. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "protiv") ne prihvaća 31. amandman koji je 1. 
amandman što ga je podnio gradski zastupnik Žarko Delač. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 32. amandman koji je 3. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 33. amandman 
koji je 2. amandman što ga je podnio gradski zastupnik Joško Morić. 

 



- 26 - 

Gradska skupština jednoglasno (27 "protiv") ne prihvaća 34. amandman koji je 20. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 35. amandman 
koji je 3. amandman što ga je podnio gradski zastupnik Žarko Delač. 

 

  

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da amandmani na Prijedlog proračuna nisu prihvaćeni pa nema osnove za 
izjašnjavanje o izmjenama i dopunama određenih programa koje su povezane s 
neprihvaćenim amandmanima osim za prijedloge za izmjene i dopune prijedloga programa 
naznačenih u Pregledu pod rednim brojem 1. i 2. 

 

 

Gradska skupština većinom glasova (1 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća Prijedlog za 
izmjenu Prijedloga programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za 
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2007. pod 
rednim brojem 1., što ga je podnio gradski zastupnik Žarko Delač. 

Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 1 suzdržan) ne prihvaća Prijedlog za 
dopunu Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007. pod rednim brojem 2., što ga je podnio 
Klub gradskih zastupnika HNS-a. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi  
 

PRORAČUN 
Grada Zagreba za 2007.,  

s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Proračun se prilaže zapisniku. 
 
 
Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (27 "za", 1 "protiv" i 1 

"suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007.,  

s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (27 "za" i 1 "protiv") donosi 
 

PROJEKCIJU 
Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2007. - 2009.,  

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

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se o svim prijedlozima programa zajedno glasuje. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 2 "protiv") prihvaća prijedlog da se o 

svim prijedlozima programa zajedno glasuje. 

 
Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (27 "za" i 3 "protiv") donosi: 
 

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

Zagreba za 2007.,  
 

s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 
javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2007.,  

s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

PROGRAM 
javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2007. godinu,  

s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu. 

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 2007.,  
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007.,  

s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

PROGRAM 
javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2007.,  

s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu. 

 

Program se prilaže zapisniku. 

 

PROGRAM 
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2007.,  

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 
promicanja zdravlja i prevencije bolesti za Grad Zagreb u 2006.,  

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

PROGRAM 
socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2006.,  

u predloženom tekstu. 

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 2007.,  
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

PROGRAM 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2007.,  
s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

i 

PROGRAM 
radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu 

Zagrebu za 2007.,  
s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor i daje stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HSP-a i Kluba 
gradskih zastupnika HNS-a i ujedno za ručak. 
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Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a, 
obrazlaže razloge za stanku. Upućuje prigovor predsjednici zbog kršenja Poslovnika. 

 

 
3. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Zagreba u 2007. 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je donijelo Zaključak o 
izmjeni Prijedloga programa koji postaje sastavni dio Prijedloga 

Zaključak o izmjeni gradski su zastupnici primili. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 
nadležna radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša,  
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
 

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

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, obrazlaže Prijedlog.  

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Joško Morić i Ivica Miošić Stošić. 
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Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 
Gospodin Ivica Miošić Stošić ispravlja netočan navod. 

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 8 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 

 
PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2007.,  

s izmjenama predlagatelja, 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

 
4. a) Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 

- analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih planova koji su stupili na 
snagu nakon donošenja Izvješća 

b) Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje 
stanja u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je na 109. sjednici utvrdilo 
Amandman na Prijedlog u podtočki b). Amandman postaje sastavni dio Prijedloga. 
Amandman su gradski zastupnici primili. 

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba utvrdilo je na 112. sjednici amandmane na 
prijedloge za podtočke a) i b). Amandmani postaju sastavni dijelovi prijedloga. Amandmane 
su gradski zastupnici primili. 

 

Izvješće i Prijedlog su razmotrili:  

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

- Odbor za zaštitu okoliša,  

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti s propisima. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se oba akta zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, obrazlaže 
Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba - analizu dijela Izvješća po obvezama iz 
prostornih planova koji su stupili na snagu nakon donošenja Izvješća i Prijedlog zaključka o 
izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zagreba za 
razdoblje 2005. - 2009. 

 
U raspravi sudjeluje Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i  

HSLS-a). 

 

ad. a) Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 2 "suzdržana") prihvaća 

 

IZVJEŠĆE 

o stanju u prostoru Grada Zagreba - analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih 
planova koji su stupili na snagu nakon donošenja Izvješća,  

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Izvješće se prilaže zapisniku. 

 

ad. b) Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 6 "suzdržana") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja 

u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009.  

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu, 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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5. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rudeš 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni 
prijedlog odluke, koji postaje sastavni dio Konačnog prijedloga. 

Zaključak gradski su zastupnici primili. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 
nadležna radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za prostorno uređenje 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 niti na 
podneseni amandman. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 

Konačni prijedlog odluke. 

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

zastupnika HNS-a) i mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočan navod. 
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Gradska skupština većinom glasova (35 "za" i 7 "suzdržanih") donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rudeš,  

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

6. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni 
prijedlog odluke, koji postaje sastavni dio Konačnog prijedloga. 

Zaključak gradski su zastupnici primili. 

 

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

 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 

mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Stipe Tojčić. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočan navod. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
stavlja na glasovanje Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug i ustanovljuje da je 27 
gradskih zastupnika glasovalo "za". 
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Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić 
konstatira da glasovanje nije bilo dobro i da je netko dva puta glasovao (dvoje zastupnika i 
suzdržani). 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se ponovi glasovanje. 

 

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 14 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Buzinski 
Krči - Ranžirni kolodvor jug,  

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

 

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada 
Zagreba 

 
Predlagatelj je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

Prijedlog odluke dostavljen je Gradskom poglavarstvu na mišljenje. Mišljenje su 
gradski zastupnici primili.  

Prijedlog je razmotrio Odbor Gradske skupštine za javna priznanja u čijem su izvješću 
sadržane primjedbe na Prijedlog. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova razmotrilo je 
primjedbe Odbora. Izvješće Povjerenstva gradski su zastupnici primili. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

U raspravi sudjeluje Iva Prpić. 
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

8. Prijedlog zaključka o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 

 

Gospodin Ivan Šikić, predsjednik Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, 
obrazlaže Prijedlog. 

 

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

 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba gradskih zastupnika 

Sjedinjenih nezavisnih lista), Stipe Tojčić (replika), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a i HSLS-a), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-
a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), mr.sc. Miroslav 
Rožić (ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević, Katarina Fuček (replika), Pero Kovačević 
(neslaganje s replikom), Mario Zubović, dr.stom. (replika), Pero Kovačević (neslaganje s 
replikom), Stipe Tojčić, Katarina Fuček (replika), Mario Zubović, Joško Morić, Katarina 
Fuček (replika), Joško Morić (neslaganje s replikom), mr.sc. Josip Kereta, Ivica Miočić 
Stošić, Žarko Delač, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Tomislav Babić i Davor Bernardić. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.  
 
Gospođa Katarina Fuček ispravlja netočan navod.  
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom 

netočnog navoda. 
 
Gospođa Katarina Fuček traži riječ zbog povrede Poslovnika. 
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Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić poziva 
gradsku zastupnicu da navede koji je članak Poslovnika povrijeđen.  

 
Gospođa Katarina Fuček moli da joj Stručna služba pomogne odrediti o kojem se 

članku Poslovnika radi. 
Iznosi svoj prigovor. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine mr.sc. Berislav Radić, dr.med., konstatira da se nije 

radilo o povredi Poslovnika. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić se ispričava. 
 
Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočan navod. 
 
Gospođa Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočan navod.  
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić se ne slaže s ispravkom 

netočnog navoda. 
 
Gospođa Morana Paliković Gruden podsjeća koja je tema točke dnevnoga reda. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine mr.sc. Berislav Radić, dr.med. daje stanku u 

trajanju od 10 minuta na traženje Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. I klub gradskih 
zastupnika HNS-a je iskoristio stanku. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
Gospođa Katarina Fuček objašnjava razloge za stanku. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 5 "protiv" i 6 "suzdržanih") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju Trga dr. Franje Tuđmana  

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Sljedećim dijelom sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada 
Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac. 

 
 

9. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć 
Zagreb 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o proširenju djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb,  

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve 
obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb" 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja "Duga-
Zagreb",  

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 13. međunarodnim 
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale u disciplini violina 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad 13. međunarodnim natjecanjem Mladi virtuozi, etide 
i skale u disciplini violina,  

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

12. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Poliklinike PROMETNA MEDICINA za 
oftamologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 

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 radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o proširenju djelatnosti Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftamologiju, 
neurologiju, psihijatriju i medicinu rada,  

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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13. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Gimnazije Tituša Brezovačkog 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Gimnazije Tituša Brezovačkog,  

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 

14. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  
 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 
škole Vladimira Nazora,  

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 



- 41 - 

 
15. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za procjenu utjecaja 

na okoliš (za zahvat: izgradnja novog zamjenskog vrelovodnog kotla 116 MWt na 
lokaciji EL – TO u Zagrebu) 

 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za procjenu utjecaja na okoliš, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

 

 

   

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
čestita gradskim zastupnicima božićne i novogodišnje blagdane te ih poziva na primanje u 
Palaču Dverce. Nakon toga obavještava u vezi s božićnim koncertom u Ciboni u utorak 26. 
prosinca 2006. 

 
 

KLASA: 021-05/06-01/31 
URBROJ: 251-01-02-06-27 
Zagreb, 21. prosinca 2006. 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur., v.r. 

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r. 

 


