
ZAPISNIK 
24. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

17. svibnja 2007. 



 
ZAPISNIK 

24. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 17. svibnja 2007. u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 05 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Željko 

Brebrić, 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; 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; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Dragutin 
Štiglić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Danira Bilić i mr.sc. 

Neven Mimica. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Boris Mikšić i Davor Šuker. 
 
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 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; 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 Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.; 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. Pavle Kalinić - pročelnik Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i 
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šumarstvo; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje;  
Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Davorka 
Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo;  
Božica Šimleša - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
Zdravka Ramljak - zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava;  
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; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Hrvoje 
Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Zagrebački holding d.o.o.: Franjo Žulj - voditelj 
Podružnice Autobusni kolodvor; Ivica Knežević -  zamjenjuje voditelja Podružnice Čistoća; 
Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice 
Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Marijan Ožanić - voditelj Podružnice 
Tehnološki park Zagreb; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice Vladimir Nazor; Danica 
Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Mate Kraljević - voditelj 
Podružnice Zagrebparking; Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebačke 
ceste; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zdravko Vac - voditelj 
Podružnice ZGOS; Davorka Maljković - voditeljica Podružnice Zoološki vrt Grada Zagreba; 
Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora 
Vodoprivrede Zagreb d.d.; Boško Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Miroslav 
Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Kemal Bukvić - predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne 
manjine; Raman Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine; 
Darko Šonc - predsjednik Vijeća slovenske nacionalne manjine; Raško Ivanov - predstavnik 
bugarske nacionalne manjine; Vladimir Bali - tajnik slovačke nacionalne manjine; Slavko 
Burda - predstavnik ukrajinske nacionalne manjine; Mladen Stević - HGK, Komora Zagreb; 
Alen Lochert - potpredsjednik Gradskog vijeća HSLS-a; Nada Jakovina - predsjednica HSU-a 
Donja Dubrava; dr.sc. Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba i 
djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da je sjednici nazočno 40 (naknadno je evidentirana nazočnost 46) od ukupno 51 
gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

 
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Danira Bilić i mr.sc. Neven 

Mimica, Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
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imovinu Grada Zagreba, a na sjednici je zamjenjuje zamjenica Zdravka Ramljak, i mr.sc. 
Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, a na sjednici ga zamjenjuje 
zamjenica Davorka Pejnović.  

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

otvara 24. sjednicu. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

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 pokroviteljstvo nad 1. europskom sveučilišnom jedriličarskom 
regatom (EUSC 07) koja je održana od 12. do 16. svibnja u Zadru. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 23. sjednice Gradske skupštine 

Grada Zagreba održane 19. travnja 2007. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

obavještava da su sada u dvorani nazočna 42 gradska zastupnika. 
 
Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 4. svibnja 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela; 

- uz dopis od 9. svibnja 2007. prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda novim 
točkama i izmijenjeni redoslijed točaka, prijedlog za izmjenu prijedloga zaključka za novu 
točku 10., novi prijedlog dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela i pregled 
dostavljenih materijala; 

- uz dopis od 14. svibnja 2007. izvješća radnih tijela, prijedlog zaključka za točku 16., dva 
prijedloga za donošenje po hitnom postupku i novi pregled dostavljenih materijala; 

- uz dopis od 16. svibnja 2007. danas na klupe amandmane predlagatelja za točku 4., 
mišljenje Gradskog poglavarstva za točku 10., izmjenu prijedloga zaključka za podtočku 
c) točke 13.,  prijedlog za donošenje po hitnom postupku, odgovore na pitanja i prijedloge, 
pregled postavljenih pitanja i prijedloga i novi pregled dostavljenih materijala. 

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

opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za djecu i  
odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb". 

 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 

ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost hitnosti za 
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Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući i za Prijedlog zaključka o imenovanju osobe za obavljanje 
kontrolnih pregleda umrlih prije kremiranja. 

 
Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a predlaže da se iz 

dnevnog reda izostavi točka 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
organizaciji i načinu naplate parkiranja jer je  dobio peticiju s potpisima više od 2000 
stanovnika Sigeta koji traže da se ova točka izostavi iz dnevnog reda, jer  smatraju da 
postupak nije bio proveden kako treba. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izjašnjava se o prijedlogu za 

izostavljanje u ime predlagatelja i iznosi da nema potrebe da se prijedlog izostavlja jer su 
prema pisanoj obavijesti Vijeća gradske četvrti svi nesporazumi otklonjeni. 

 
Gradska skupština većinom glasova (7 glasova "za" i 29 "protiv") ne prihvaća 

prijedlog gradskog zastupnika Pere Kovačevića. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja  
"Duga  - Zagreb". 

 
Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova podtočka b) točke 16. pa 

dosadašnja točka 16. postaje podtočka a) točke 16. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u 
kući. 

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 17. prijedloga dnevnog 
reda. 

Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 
zaključka o imenovanju osobe za obavljanje kontrolnih pregleda umrlih prije kremiranja. 

 
Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 18. prijedloga dnevnog 

reda. 
 



 5 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća  
 

Dnevni red  
 

1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
2. Prijedlog odluke o granicama područja naselja u Gradu Zagrebu 
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju 

granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine 
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja 
5. 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 dopuni Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru 
Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 

6. a) Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Sesvetska Sela 
b) Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Sesvetska Sopnica 
c) Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Špansko Oranice 
d) Prijedlog odluke o spajanju I. osnovne škole Luka i II. osnovne škole Luka u 

Osnovnu školu Luka 
e) Prijedlog odluke o spajanju I. osnovne škole Bartola Kašića i II. osnovne škole 

Bartola Kašića u Osnovnu školu Bartola Kašića 
7. Prijedlog odluke o promjeni naziva Poliklinike PROMETNA MEDICINA za 

oftamologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 
8. Prijedlog odluke o promjeni naziva X. gimnazije 
9. Izvješće o provedbi Programa poticajnih mjera populacijske politike Grada 

Zagreba u 2006. 
10. Prijedlog zaključka (pristupanje izradi projekta otvaranja Ureda Grada Zagreba 

pri Europskoj uniji u Bruxellesu) 
11. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja suvremene 

umjetnosti 
12. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Špansko" 
13. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskoga 

dramskog kazališta "Gavella" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskoga 

satiričkog kazališta "Kerempuh" 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 

kazališta mladih 
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d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkoga 
gradskog kazališta "Komedija" 

e) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 
kazališta lutaka 

f) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 
"Trešnja" 

g) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 
"Žar ptica" 

14. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Potočnica" 

15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Brestje 

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

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

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

e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 
škole Zlatka Balokovića 

16. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta XVIII. gimnazije 

b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve 
obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 

17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za 
zdravstvenu njegu u kući 

18. Prijedlog zaključka o imenovanju osobe za obavljanje kontrolnih pregleda umrlih 
prije kremiranja 

 
Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da, sukladno članku 149. Poslovnika Gradske skupštine 
Grada Zagreba, postavljaju pitanja i daju prijedloge usmeno i 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 nakon isteka 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. Konstatira da se za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavio 21 gradski 
zastupnik. 

 
Gospodin Pero Kovačević postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 

Milanu Bandiću o cijeni izgradnje Domovinskog mosta te  je li bilo kakvih manipulacija u 
izgradnji i tko je za njih odgovoran ako ih je bilo. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se denivelira 
pruga na području gradskih četvrti Donja Dubrava, Peščenica i Sesvete u skladu s njihovim  
zahtjevima. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je okvirna cijena 

Domovinskog mosta koji ima prometnu i infrastrukturnu funkciju s prilaznim cestama  
40 milijuna eura. Troškove deniveliranja  prilazne ceste snosit će ZOV. Detaljan odgovor u 
pisanom obliku dat će pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodin Davor Jelavić i 
pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo. 

Prijedlog u vezi s denivelacijom pruge će biti razmotren i realiziran u interesu građana.  
 
Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem. Traži točan i 

detaljan odgovor. Odgovori na pitanja u vezi sa Sveučilišnom bolnicom i u vezi s Holdingom, 
iako je bilo obećano, nisu bili zadovoljavajući. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovore što ih je 

gradski zastupnik dobio na pitanja  o  Sveučilišnoj bolnici i o troškovima u Holdingu. 
 
Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

zašto ne postoji mogućnost javne kontrole nad trošenjem sredstava gradskog proračuna.  
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Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da Gradsku 
skupštinu izvijesti o  tome tko je odgovoran za probleme u vezi s izgradnjom Domovinskog 
mosta i kakve će sankcije snositi. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje u vezi s 

kontrolom trošenja proračunskih sredstava podsjeća da je na prošloj sjednici Gradska 
skupština raspravljala i odlučivala o godišnjem obračunu proračuna, o kojem je mišljenje dao 
Državni ured za reviziju. 

Prihvaća prijedlog da se pripremi izvješće u vezi s utvrđivanjem odgovornosti za 
probleme prilikom izgradnje Domovinskog mosta. Najavljuje da će odgovor u pisanom obliku 
dobiti kao i P. Kovačević. 

 
Gospodin Joško Morić traži daljnja obrazloženja u vezi s pitanjem. Pita koji je 

mehanizam javne kontrole trošenja proračunskih  sredstava. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da svaki građanin u 

skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama može dobiti uvid u rad Gradskog 
poglavarstva, a gradski su zastupnici oni  koji  su u ime građana izabrani da kontroliraju 
izvršnu vlast. 

 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje Gradonačelniku Grada 

Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s prigovorima tvrtke AMD, koje je primio u rujnu 
prošle godine, u kojima je upozoren na vjerojatnu korupciju u podružnici Gradsko stambeno 
-komunalno gospodarstvo u vezi s pozivnim natječajem za mjerenje emisije štetnih tvari iz 
kotlovnica zgrada.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da mu prigovori nisu 

dostavljeni. Najavljuje da će se pročelnik Gradskog kontrolnog ureda gospodin mr.sc. Mirko 
Herak i voditelj podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo gospodin Joško 
Jakelić očitovati o tom slučaju u pisanom obliku. 

 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnja objašnjenja. Navodi da su 

prigovori zaprimljeni u Uredu gradonačelnika . 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da će biti pripremljen 

odgovor u pisanom obliku i da spomenute prigovore nije vidio. 
 
Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

koliko je Grad Zagreb donirao, te otkuda se izdvajaju sredstva za donacije izvan Grada 
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Zagreba, po kojim kriterijima i tko odobrava donacije tipa mješalica s ugraviranim imenom 
gradonačelnika, konje, slike, pa čak i milodare. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora da je o svakoj 

donaciji Grada Zagreba već 3 puta izvještavano. Navedene konkretne donacije nemaju veze s 
gradskim proračunom. Sredstva za donacije izdvajaju se iz proračuna, u skladu s kriterijima 
što ih je donijelo Gradsko poglavarstvo, vodeći računa i o daljnjoj suradnji u regiji. Najavljuje 
detaljan odgovor u pisanom obliku. 

 
Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 

Bandića kako je utrošeno 60 milijuna kuna s naslova smanjenja dječjeg dodatka za prvo i 
drugo dijete. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se 40 milijuna 
kuna planiranih za besplatne udžbenike svim školarcima, preraspodjele u mjere populacijske  
politike, odnosno vraćanje naknade. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora da točka 8., Izvješće 

o provedbi Programa poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba u 2006. govori o 
mjerama i njihovim posljedicama te stanju populacijske politike. Negira tvrdnju da su 
smanjena socijalna prava Zagrepčana stečena od 2000., već naglašava da su  ona u blagom  
porastu i da je Zagreb jedini grad u Hrvatskoj koji mjerama populacijske politike stimulira 
treće dijete. 

 
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja pojašnjenja. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 

Milana Bandića što se planira sa Sveučilišnom bolnicom u Blatu i kada će se nešto u vezi s 
tim  početi događati. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se problem rješava 

u dogovoru s Vladom Republike Hrvatske. IGH je snimio građevinsko stanje objekta, sadržaj 
bolnice trebaju dogovoriti Z. Šostar, dr.med., dr.sc. A. Hebrang i dr.sc. N. Ljubičić. Planira se 
ne samo dovršenje Sveučilišne bolnice već i izgradnja Termi Zagreb, u suradnji s Vladom 
Republike Hrvatske i INA-Naftaplinom. 

 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnja objašnjenja. Pita zašto je dograđivano 

Rebro ako se planiralo dovršiti bolnicu u Blatu. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se radi o 

projektima koji se ostvaruju u suradnji s Vladom RH. 
 

Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića kada će se dovršiti infrastrukturni objekti u naselju Lučko. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će u okviru 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. racionalizacijom poslovanja i spajanjem funkcionalnih cjelina 
biti realiziran plan da se u sljedeće tri godine odrede dinamika rješavanja vode i odvodnje, 
plina i asfalta i time riješe preostali problemi kojih je, bez obzira na to što je puno učinjeno i 
dalje dosta. 

 
Gospođa Katarina Fuček predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 

Bandiću da Grad izdvoji 4,5 milijuna kuna za vodoopskrbu  Gornjeg Dragonošca kojega žele 
sufinancirati Hrvatske vode. Predaje mu peticiju građana. 

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića kako se namjerava 
riješiti problem parkiranja i pristup domu zdravlja na lokaciji Vrabečak 4. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić podsjeća što je sve napravljeno 

u Gornjem Dragonošcu te kako se novci građana Grada Zagreba putem Hrvatskih voda troše  
te najavljuje da će u lipnju biti potpisan ugovor s Hrvatskim vodama za nastavak projekta 
vodoopskrbe Gornjeg Dragonošca.  

U vezi s pristupom domu zdravlja u Vrabečaku pročelnici nadležnih gradskih ureda 
ustanovit će o kojim se problemima radi i kvalitetno ih riješiti. 

 
Gospodin mr.sc. Josip Kereta pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 

Bandića može li se osigurati prostor za Biciklistički klub Dubrava. 
Podsjeća Gradonačelnika Grada Zagreba na pitanje što ga je postavio u prosincu 

prošle godine o organizaciji Zagrebačkog velesajma kao dijela holdinga komunalnih 
poduzeća i na njegov odgovor u kojem će roku biti pripremljen projekt njegova redizajna. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da treba pronaći 

prostor za Biciklistički klub Dubrava u okviru prostora mjesne samouprave u Gornjoj 
Dubravi. Najavljuje odgovor nadležnih upravnih tijela u pisanom obliku. 

Projekt redizajna Zagrebačkog velesajma se radi. Bit će pripremljen ili za iduću 
sjednicu Gradske skupštine ili će gradski zastupnik dobiti pisano izvješće zašto projekt nije 
napravljen. 
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Gospodin Zdravko Juć pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, što se priprema za poboljšanje prometnih 
problema u Sesvetama te u kojoj je fazi priprema za izgradnju produžene Branimirove i 
produžene Ulice grada Vukovara. Moli opširniji odgovor u pisanom obliku. 

 
Gospodin Davor Jelavić član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, odgovara da će tijekom ovoga ljeta biti izgrađena dva rotora, jedan na glavnom 
križanju prema Varaždinu a drugi prema Mariji Bistrici. U tijeku su postupci za produžetak 
Branimimirove i Ulice grada Vukovara. Najavljuje detaljan odgovor u pisanom obliku. 

 
Gospođa Ivana Mlinar predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 

Bandiću i Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova da se jedna zagrebačka ulica ili jedan 
od zagrebačkih trgova imenuje po nedavnom preminulom Ivici Račanu. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić smatra da je svaki prijedlog 

legitiman i hvalevrijedan. Prijedlog treba uputiti Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 

Gospodin Žarko Delač postavlja pitanje i daje prijedlog Gradskom poglavarstvu Grada 
Zagreba u vezi s označavanjem granica Grada Zagreba. Na platnu prikazuje fotografije 
znakova i prijedloge poruka na koji bi način trebalo početi brendiranje i redizajniranje Grada 
Zagreba. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da vodeći dizajneri 

već pola godine pripremaju prijedloge u vezi s brendiranjem Grada pa će razmotriti i ove 
prijedloge. 

 
Gospodin Stipe Tojčić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

je li nešto poduzeto u vezi s povratom boćarske dvorane u vlasništvo Grada Zagreba. 
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da prostor kojim se 

koristi kafić u I. i IV. gimnaziji u Novom Zagrebu bude ponovo u funkciji škole, jer je sada 
svima otvoren. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će u vezi s 

boćarskom dvoranom odgovor u pisanom obliku pripremiti Zagrebački holding d.o.o., 
Podružnica Zrinjevac i Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. 

U vezi s prijedlogom za prostor kojim se koristi kafić u I. i IV. gimnaziji smatra da 
može biti samo zdravljak a ne kafić. Predstavnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
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šport će zajedno s nadležnom inspekcijom napraviti očevid na licu mjesta kako bi riješili 
problem. 

 
Gospodin Jurica Meić postavlja pitanje direktoru Zračne luke Zagreb gospodinu 

Bošku Matkoviću zašto se Zračna luka nakon raskida dugogodišnjega marketinškog ugovora 
o reklamiranju na prostorima Zračne luke nije odlučila na postupak mirenja i koristila 
mišljenje sudskog vještaka već se odlučila na sudski spor. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću i gospodinu 
Davoru Jelaviću, članu Gradskog poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, da 
imenuju osobu koja će se baviti projektom osiguranja prostora za legalno slikanje grafita u 
svakoj gradskoj četvrti. 

 
Gospodin Boško Matković direktor Zračne luke Zagreb odgovara na pitanje u vezi sa 

sporom zbog raskida ugovora o reklamiranju. Spomenuti je spor završio na sudu jer je to 
javna institucija  koja se bavi sporovima, a Zračna luka ne vidi razloge za nagodbu u sporu, 
jer smatra da je u pravu. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u vezi s 

grafitima. Podupire prijedlog da se istinskim grafiterima koji se žele umjetnički izražavati 
nađu odgovarajući prostori, međutim, skupina grafitera koja po Gradu radi nered i uništavaju 
fasade na zgradama zaslužuju represije. 

 
Gospođa Iva Prpić pita pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport  

mr.sc. Pavla Kalinića što će Grad poduzeti da se ne zatvori klub Močvara. 
Predlaže voditelju Podružnice Zagrebački električni tramvaj Zagrebačkog holdinga 

d.o.o. gospodinu Ivanu Toliću da se tiska i na engleskom jeziku edicija naljepnica i uputa za 
plaćanje karata SMS-om. 

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

šport, odgovara da je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport dao preporuku za 
produženje ugovora, a da je u klubu Močvara zapravo problem radno vrijeme šanka. Ako se 
klub preimenuje u noćni klub, tada bi šank mogao raditi do jutarnjih sati. Upozorava da je 
urbana kultura pala u drugi plan i da se ovdje radi o rješavanju egzistencijalnih problema. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. Najavljuje 

da će na jesen biti pripremljeno izvješće o stanju gradske imovine. Za svaki gradski prostor na 
terenu je ustanovljeno koristi li se za ono za što je registriran njegov korisnik. Konkretno, 
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osobno je slučajno primijetio da  klub Močvara u istoj zgradi  gradski prostor  koji je dobio za 
2 - 3  kune po m²  iznajmljuje RTL - u ili TV - novoj  za 20€  po m². 

Prihvaća prijedlog da se naljepnice i upute za plaćanje ZET-ovih karata SMS-om 
tiskaju i na engleskom jeziku. 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

napominje da plaćanje voznih karata putem inozemnih mobilnih operatera tehnički još nije 
moguće. 

 
Gospodin Petar Kuzele u ime Gradske organizacije HSU-a Stenjevec pita 

Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića o izgradnji objekata javne 
namjene: doma umirovljenika, zdravstvenog centra i društvenog doma opće namjene u 
Stenjevcu te o povezivanju tramvajem naselja Špansko i Malešnica s Črnomercem i 
Ljubljanicom. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da Vijeće Gradske 
četvrti Stenjevec vodi brigu o prioritetima koje treba riješiti na svojem području, o domu 
zdravlja, domu umirovljenika i drugim objektima javne namjene u sljedećih pet godina. 
Odgovor u pisanom obliku pripremit će pročelnik Službe za mjesnu samoupravu gospodin 
Zoran Nevistić. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje pitanja i prijedloge. 

Daje stanku od pet minuta.  
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

 

1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u 

ime Odbora obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština većinom glasova (36 "za" i 1"suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli Nagrade Grada Zagreba 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

U ime Gradske skupštine i u svoje osobno ime predsjednica Gradske skupštine Grada 
Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac čestita dobitnicima Nagrade Grada Zagreba te 
zahvaljuje članovima Odbora i njegovih stručnih radnih skupina na uloženom trudu. 
Najavljuje  da će Nagrada biti dodijeljena na svečanoj sjednici Gradske skupštine i Gradskog 
poglavarstva u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2007. 
 
 
2. Prijedlog odluke o granicama područja naselja u Gradu Zagrebu 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog odluke o granicama područja naselja u Gradu Zagrebu su razmotrili Odbor 

za mjesnu samoupravu, kao matično radno tijelo i Odbor za prostorno uređenje, nadležno 
radno tijelo. 

 
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima.  
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, obrazlaže 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 glasova "za") donosi 
 

ODLUKU 
o granicama područja naselja u Gradu Zagrebu 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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3. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju 
granica područja za umanjenu vrijednost nekretnine 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog odluke su razmotrili Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela: 
- Odbor za komunalno gospodarstvo,  
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za financije i 
- Odbor mjesnu samoupravu. 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
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 pročelnika Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet obrazlaže Prijedlog. 
 

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

 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 glasova "za") donosi 
 

ODLUKU 
o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granica područja za 

umanjenu vrijednost nekretnine 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 
parkiranja 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 

Prijedlog odluke koji postaju sastavni dio Prijedloga. Amandmane su gradski zastupnici 
primili.  

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 

Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 
 
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 pročelnika 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), 

Jurica Meić (replika), Pero Kovačević (neslaganje s replikom), Vesna Majher (replika) i Pero 
Kovačević (neslaganje s replikom). 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac  pita 

Peru Kovačeviću što je bilo neslaganje s replikom pa mu nakon njegovog odgovora oduzima 
riječ. 

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

HSLS-a), Igor Rađenović (replika), Katarina Fuček (neslaganje s replikom), Morana 
Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Zdravko Juć, Joško Morić, Igor 
Rađenović (replika), Joško Morić (neslaganje s replikom),  Jurica Meić, Pero Kovačević 
(replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Stipe Tojčić, mr.sc. Miroslav Rožić (replika), 
Stipe Tojčić (neslaganje s replikom) mr.sc. Miroslav Rožić, Jurica Meić (replika),  
mr.sc. Miroslav Rožić (neslaganje s replikom) i Davor Bernardić. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče 
opomenu Peri Kovačeviću radi ometanja sjednice. 

 
Gospodin Davor Bernardić nastavlja s raspravom. 
 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
U raspravi sudjeluju: mr.sc Miroslav Rožić (replika), Davor Bernardić (neslaganje s 

replikom) i Ljiljana Klašnja. 
 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (replika) i Ivica Miočić Stošić. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

upućuje upozorenje gradskom zastupniku u vezi s javljanjem za raspravu. 
 
U raspravi sudjeluju: Jurica Meić (replika), mr.sc. Miroslav Rožić (replika) i Ivica 

Miošić Stošić (neslaganje s replikom). 
 
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. 
 

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

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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5. 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 dopuni Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru 

Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  
 
Izvješće su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela: 
- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima.  
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 

Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje: Asja Bebić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a). 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za i 2 "protiv ") prihvaća 
 

IZVJEŠĆE 
o stanju u prostoru Grada Zagreba 

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

u predloženom tekstu. 
Izvješće se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za i 2 "protiv ") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o dopuni Programa mjera za unapređenje stanja 

u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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6. a) Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Sesvetska Sela 
b) Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Sesvetska Sopnica 
c) Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Špansko Oranice 
d) Prijedlog odluke o spajanju I. osnovne škole Luka i II. osnovne škole Luka u 

Osnovnu školu Luka 
e) Prijedlog odluke o spajanju I. osnovne škole Bartola Kašića i II. osnovne škole 

Bartola Kašića u Osnovnu školu Bartola Kašića 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo.  
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 

usklađenosti s propisima.  
Izvješća radnih tijela gradski zastupnici su primili. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se svi prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 
 
Gospođa Božica Šimleša, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, 

kulturu i šport obrazlaže prijedloge. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o svim 

prijedlozima.  
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ODLUKU  

o osnivanju Osnovne škole Sesvetska Sela 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ODLUKU  
o osnivanju Osnovne škole Sesvetska Sopnica 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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ODLUKU 
o osnivanju Osnovne škole Špansko Oranice 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ODLUKU  
 o spajanju I. osnovne škole Luka i II. osnovne škole Luka u Osnovnu školu Luka 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 

ODLUKU  
o spajanju I. osnovne škole Bartola Kašića i II. osnovne škole Bartola Kašića u  

Osnovnu školu Bartola Kašića 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o promjeni naziva 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 s propisima.  
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ODLUKU  

o promjeni naziva Poliklinike PROMETNA MEDICINA za oftamologiju, neurologiju, 
psihijatriju i medicinu rada 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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8. Prijedlog odluke o promjeni naziva X. gimnazije 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo.  
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima.  
Izvješća radnih tijela gradski zastupnici su primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ODLUKU  

o promjeni naziva X. gimnazije 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Izvješće o provedbi Programa poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba 

u 2006. 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješću je priložen Prijedlog 

zaključka. 
Izvješće su razmotrili: Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela: 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za gospodarski razvoj, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za mladež i 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove 

usklađenosti s propisima.  
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje  obrazlaže 

Izvješće. 
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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), Pero Kovačević (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Vesna Majher (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 
Margareta Mađerić, Iva Prpić i Davor Bernardić. 
 

Gradska skupština većinom glasova (22 glasa "za" i 5 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
(Izvješće o provedbi 

Programa poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba u 2006.) 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku u trajanju od pola sata. 
 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
 
10. Prijedlog zaključka (pristupanje izradi projekta otvaranja Ureda Grada Zagreba 

pri Europskoj uniji u Bruxellesu) 
 

Predlagatelj je Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju koji je utvrdio 
Prijedlog za izmjenu Prijedloga zaključka koji postaje sastavni dio Prijedloga. Prijedlog su 
gradski zastupnici primili. 
 

Gradsko poglavarstvo dalo je mišljenje o Prijedlogu i o Prijedlogu za izmjenu. 
Mišljenje su gradski zastupnici primili. 
 

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

Izvješće  Odbora gradski su zastupnici primili. 
 

Gospođa dr.sc. Jasmina Havranek, članica Odbora za međugradsku i međunarodnu 
suradnju koju je predsjednik ovlastio da ga zamjenjuje, obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi  
 

ZAKLJUČAK 
(pristupanje izradi projekta otvaranja Ureda Grada Zagreba  

pri Europskoj uniji u Bruxellesu) 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja suvremenu 

umjetnosti 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 

obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Antun Mateš (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),  

mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jozo Radoš, 
mr.sc. Miroslav Rožić i Antun Mateš. 
 

Gradska skupština većinom glasova (34 glasa "za" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko" 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko" 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
13. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog 

kazališta "Gavella" 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog satiričkog 

kazališta "Kerempuh" 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 

kazališta mladih 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 

gradskog kazališta "Komedija" 
e) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog 

kazališta lutaka 
f) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 

"Trešnja" 
g) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta 

"Žar ptica" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja, koji je utvrdio Prijedlog za izmjenu 
Prijedloga zaključka o imenovanju članova kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih - 
podtočka c). 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

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

predlaže da se o svim prijedlozima zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o svim 

prijedlozima. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta "Gavella" 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh" 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija" 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta lutaka 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Trešnja" 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta "Žar ptica" 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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14. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Potočnica" 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

 
Prijedlog je razmatrao kao nadležno radno tijelo Odbor za kulturu. 

 
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Potočnica" 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

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

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

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

škole Horvati 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene 

škole Zlatka Balokovića 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  
 

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

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o svim prijedlozima zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o svim 

prijedlozima. 
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Brestje 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Voltino 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Horvati 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Zlatka Balokovića 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
16. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta XVIII. gimnazije 
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za djecu i odrasle - žrtve 

obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb" 
 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  
Prijedlog za podtočku a) razmotrio je i Odbor za obrazovanje i šport,  nadležno radno 

tijelo.  
 

Izvješća Odbora gradski su zastupnici primili. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se svi prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30  "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta XVIII. gimnazije 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30  "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut  

Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb" 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za 

zdravstvenu njegu u kući 
Predlagatelj je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i 

branitelje. 
 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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18. Prijedlog zaključka o imenovanju osobe za obavljanje kontrolnih pregleda umrlih 
prije kremiranja 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju osobe za obavljanje kontrolnih pregleda umrlih prije kremiranja 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje 24. sjednicu u 15,46 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/17 
URBROJ: 251-01-04-07-8 
Zagreb,  17. svibnja 2007. 
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