
ZAPISNIK 
29. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

29. studenoga 2007. 



ZAPISNIK 

29. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. studenoga 2007. u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 00 sati 

 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 
Bilić; Željko Brebrić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor 
Dragovan; Ivan Friščić; Katarina Fuček; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo 
Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec; 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; mr.sc. Neven Mimica; 
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 
Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Jasmina Havranek; 
Ivica Miočić Stošić i Dragutin Štiglić. 

 

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 Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za 
područje uprave; 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; Predrag Fleš - zamjenik tajnika Gradske skupštine 
Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; 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;  
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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 šumarstvo; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-
pravne poslove i imovinu Grada; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno 
uređenje; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; 
Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Vesna 
Lubin - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Božica Šimleša - zamjenica 
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Davorka Pejnović - zamjenica 
pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; mr.sc. Nela Jurić - zamjenica pročelnika 
Gradskog ureda za gospodarstvo; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji 
grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; 
Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Mario Pilaš - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; 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; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti 
Podsused - Vrapče; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Zagrebački 
holding d.o.o.: Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Joso Bićanić - voditelj 
Podružnice Čistoća, Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - 
voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Marijan Ožanić - voditelj 
Podružnice Tehnološki park Zagreb; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje 
športskim objektima; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate 
Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački 
električni tramvaj; Katja Luka Kovačić - voditeljica Podružnice Zagrebački velesajam; Igor 
Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Miljenko Bartulović - član Uprave Vodoprivreda d.d.; 
Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske 
nacionalne manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne manjine 
Grada Zagreba; Zoltan Balaž - Piri - predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine; 
Giovanni Mucciacciaro - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Amelia Tomašević - 
direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba 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 37 (naknadno je evidentirano 46 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 

 

Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici dr.sc. Jasmina Havranek, 
Ivica Miočić Stošić i Dragutin Štiglić te Jadranko Robić, voditelj Podružnice Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja, a na sjednici ga zamjenjuje Danica Lisičar. 

 

Zakašnjenje su najavili gradski zastupnici Dario Čović i dr.sc. Ivo Josipović. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
čestita novoizabranim zastupnicima u Hrvatskom saboru Milanu Bandiću, Igoru Dragovanu, 
Ivi Jelušiću, dr.sc. Ivi Josipoviću, mr.sc. Nevenu Mimici, dr.sc. Mirandu Mrsiću, dr.med. i 
Mariu Zuboviću, dr.stom. te im želi uspješnu verifikaciju mandata i učinkovit rad u 
Hrvatskom saboru. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 29. sjednicu. 

 

Predsjednica obavještava da je od današnje sjednice osiguran prijenos uživo sjednica 
Gradske skupštine Grada Zagreba na Internetu. 

Predsjednica obavještava gradske zastupnike da je gradski zastupnik gospodin Pero 
Hrgović dostavio 19. studenoga 2007. obavijest da više nije član Hrvatske stranke prava te da 
će dužnost gradskog zastupnika obavljati kao nezavisni gradski zastupnik. 

Obavještava da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada 
Zagreba, prije održavanja današnje sjednice prihvatila u ime Gradske skupštine Grada 
Zagreba pokroviteljstvo nad predstavljanjem Izabranih djela Jože Horvata u povodu 90. 
obljetnice njegova rođenja. Podmireni su troškovi prijama u iznosu od 15.000,00 kuna. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 28. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 11. listopada 2007. 
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uz poziv za sjednicu od 26. listopada 2007 

- Gradski su zastupnici primili:. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za predložene točke 
i rokovnik sjednica radnih tijela; 

- uz dopis dopunske dostave od 5. studenoga 2007. Amandman Odbora za mladež za 
podtočku a) točke 5., izvješća radnih tijela, pet prijedloga za donošenje po hitnom 
postupku, zapisnik 28. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba i pregled dostavljenih 
materijala; 

- uz dopis dopunske dostave od 7. studenoga 2007. za točku 1. pregled amandmana, Knjigu 
prikaza amandmana, Zaključke Gradskog poglavarstva o amandmanima, izvješća Odbora 
za prostorno uređenje i Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obavijest predlagatelja o 
povlačenju prijedloga za točku 4. pa s tim u vezi dosadašnje točke od 5. do 19. postaju 
točke od 4. do 18. dnevnoga reda, za podtočku a) točke 4. očitovanje predlagatelja o 
amandmanu i izvješće Odbora za mladež u vezi s amandmanom, za podtočku b) točke 4. 
Zaključak Gradskog poglavarstva o Amandmanu na Prijedlog odluke, za podtočku c) 
točke 4. Zaključak Gradskog poglavarstva o Amandmanu na Prijedlog odluke, za točku 5. 
očitovanje Gradskog poglavarstva o prijedlozima Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
jedan prijedlog za donošenje po hitnom postupku, odgovore na pitanja i prijedloge, 
pregled postavljenih pitanja i prijedloga i primljenih odgovora i novi pregled dostavljenih 
materijala; 

- uz dopis dopunske dostave od 26. studenoga 2007. za točku 1. Zaključak o amandmanima 
na Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, 
za podtočku b) točke 4. Zaključak o amandmanu na Prijedlog odluke o Stipendiji Grada 
Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, Amandman Kluba gradskih zastupnika 
HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s 
invaliditetom, za podtočku c) točke 4. Zaključak o amandmanu na Prijedlog odluke o 
Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, Amandman 
Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog odluke o Stipendiji Grada 
Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa te novi pregled dostavljenih 
materijala; 

- uz dopis dopunske dostave od 27. studenoga 2007. za točku 1. Zaključak o amandmanima 
na Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, 
Izvješće Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela i Izvješće Odbora za 
Statut, Poslovnik i propise, obavijest o prijenosu sjednica sa službenih stranica Grada 
Zagreba i novi pregled dostavljenih materijala; 
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- uz dopis dopunske dostave od 28. studenoga 2007. za točku 1. Zaključak o amandmanu na 
Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, za 
podtočku b) točke 4. Očitovanje Gradskog poglavarstva Grada Zagreba o Amandmanu na 
Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, za podtočku c) točke 4. Očitovanje Gradskog 
poglavarstva Grada Zagreba o Amandmanu na Prijedlog odluke o Stipendiji Grada 
Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa Kluba gradskih zastupnika HDZ-
a i HSLS-a, obavijest Odbora Gradske skupštine za javna priznanja o povlačenju 
Prijedloga zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad predstavljanjem Izabranih djela 
Jože Horvata, koji je predložen za donošenje po hitnom postupku i novi pregled 
dostavljenih materijala. 

- uz dopis dopunske dostave od 29. studenoga 2007. za točku 1. Izvješće Odbora za 
prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela i Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i 
propise. 

 

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta 
Osnovne škole Sesvetska Sela, Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 
statuta Osnovne škole Sesvetska Sopnica, Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na 
Prijedlog statuta Osnovne škole Špansko Oranice, Prijedlog zaključka o prethodnoj 
suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Luka i Prijedlog zaključka o prethodnoj 
suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Bartola Kašića. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno glasuje o opravdanosti hitnosti za predložene zaključke o prethodnoj 
suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola Sesvetska sela, Sesvetska Sopnica, Špansko 
Oranice, Luka i Bartola Kašića. 

 

Gradska skupština prihvaća da se zajedno glasuje o opravdanosti hitnosti predloženih 
zaključaka. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o 
prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Sesvetska sela, Prijedlog zaključka 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Sesvetska Sopnica, Prijedlog 
zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Špansko Oranice, 
Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Luka i 
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Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Bartola 
Kašića. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da prihvaćene dopune budu podtočke a) do e) nove točke 19. prijedloga dnevnog 
reda. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća 

 

Dnevni red 

 
1. Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada 

Zagreba 
Izvješće Gradskog poglavarstva o podnesenim primjedbama, prijedlozima te 
pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o 
donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
Očitovanje Gradskog poglavarstva na amandmane klubova gradskih zastupnika i 
gradskih zastupnika na Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba 
Zaključci o amandmanima na Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba 
D r u g o   č i t a n j e  

 
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 
4. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 

b) Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s 
invaliditetom 

c) Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg 
socijalnog statusa 

 
5. Prijedlog Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u 

razdoblju od 2008. do 2011. 
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6. Prijedlog odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle 
osobe "Sveta Rita" 

 
7. Prijedlog Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija 

Sjeverozapadne Hrvatske 
 
8. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i trgovačkih 

društava (povezanih društava) u njegovom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2007., s bilješkama uz polugodišnje financijske izvještaje 
 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad svečanim obilježavanjem 10. 
godišnjice Hrvatske udruge za zaštitu potrošača 
 

10. a) Prijedlog zaključka o davanju 6 koncesija za prijevoz pokojnika 
b) Prijedlog zaključka o davanju 4 koncesije za prijevoz pokojnika 

 
11. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 

Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog dramskog kazališta "Gavella" 
 
13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Tratinčica" 
 
14. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sopot" 
 
15. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Zvončić" 
 
16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora VII. 

gimnazije 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XI. 

gimnazije 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

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

Elektrotehničke škole 
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f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Matije Gupca 

g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole za balet i ritmiku 

h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Osnovne škole Tituša Brezovačkog 

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

 
17. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Međunarodnog 

centra za usluge u kulturi 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 
18. Prijedlog zaključka o davanju jamstva Tvornici željezničkih vozila Gredelj d.o.o. 

Zagreb, Trnjanska c. 1 za ispunjenje novčane ugovorne obveze društva Zagrebački 
holding d.o.o., Zagreb, Savska c. 1 
 

19. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Sesvetska Sela, 

b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Sesvetska Sopnica, 

c) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Špansko Oranice, 

d) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Luka, 

e) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Bartola Kašića. 

 

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 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 davanje prijedloga prijavilo 12 gradskih 
zastupnika. 

 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću u vezi s izgradnjom dječjeg vrtića u Sesvetskom Kraljevcu za koji 
je lokacija osigurana u Ulici Pere Pirkera te se tijekom proteklih 20 godina vrtić planira, pa 
miče iz planova, dok područje Sesvetskog Kraljevca, Kobiljaka i okolnih naselja ima 15 
tisuća stanovnika, većinom mlađih obitelji s djecom predškolske dobi. Navodno se vrtić treba 
graditi na drugoj lokaciji u sklopu novog naselja koje tek treba niknuti pa se, ako je to točno iz 
toga jasno vidi da se pogoduje investitoru a zanemaruje postojeće stanovnike istočnog dijela 
Sesveta Oni su pokrenuli  potpisivanje peticije i prikupili 1318 potpisa.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se što prije 
krene s pripremama za izgradnju dječjeg vrtića u Sesvetskom Kraljevcu u Ulici Pere Pirkera 
na osiguranoj lokaciji te Gradonačelniku Grada Zagreba i predsjednici Gradske skupštine 
uručuje spomenutu peticiju građana. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se u idućoj godini 
planira izgradnja pet škola i pet vrtića.Kriterij je ove gradske uprave dok joj je on na čelu da 
se na onim mjestima na kojima se rađa novi život grade vrtići pa uvjerava gradskog 
zastupnika da će se u Sesvetskom Kraljevcu, u kojem se to upravo događa, sigurno sagraditi 
vrtić u centru naselja kako bi to odgovaralo svim stanovnicima.Ove su godine otvorene dvije 
nove škole u Sesvetama i vrtić u Selčini a u idućoj se planiraju najmanje dvije škole i dva 
vrtića. 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta traži daljnja objašnjenja te moli jasan pisani odgovor 
planira li se gradnja budućeg vrtića u Ulici Pere Pirkera ili na nekoj novoj lokaciji jer tamošnji 



 10 

stanovnici ne dobivaju ništa ako vrtić bude na lokaciji na kojoj se gradi za neke nove 
stanovnike. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će se graditi vrtić u 
Sesvetskom Kraljevcu te da će se naći lokacija koja će maksimalno zadovoljiti sve ljude 
Sesvetskog Kraljevca i ne treba dijeliti stanovnike na nove i stare .Gradska uprava poštuje 
volju ljudi ako se bude mogla otkupiti zemlja od privatnika koji je vlasnik parcele.Ako to ne 
bude moguće gradit će se 400-500 m sjevernije ili južnije, istočnije ili zapadnije ali u 
Sesvetskom Kraljevcu. 

 

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 
Bandiću da se riješe imovinsko - pravni odnosi na lokaciji u Radničkoj cesti. Želi odgovor u 
pisanom obliku.  

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića u vezi s rebalansom 
proračuna koji će se povećati za 500 milijuna kuna i iznositi oko milijardu eura kako se 
namjerava u prosincu prikupiti milijardu i 70 milijuna kuna. Proračun sada iznosi 6 milijardi 
880 milijuna kuna. Ako se računa po dvanaestinama, ovaj bi se mjesec trebalo prikupiti 570, a 
u prosincu 570 milijuna kuna. S obzirom da se proračun povećava za oko 500 milijuna kuna, 
bio bi  veliki uspjeh da gradska uprava, odnosno gradski proračun uspije uprihodovati 
milijardu i 70 milijuna kuna. To bi bio dobar rezultat ako bi se napravilo za iduću godinu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nedostaje još 635 
milijuna kuna za sedam mjeseci od poreza na dobit , ali o tome će se govoriti na sutrašnjoj 
sjednici. Naći će se rješenje. 

U odgovoru na prijedlog najavljuje i odgovor pročelnice Gradskog ureda za imovinsko 
- pravne poslove i imovinu Grada gospođe Ninoslave Zeković u pisanom obliku. Postoji 
problem bespravnog objekta  u kojem stanuje jedna obitelj. Grad Zagreb ne može kupiti nešto 
što nema građevinske dozvole. Na žalost, taj problem nije riješen i zbog toga se remeti cijeli 
koridor.Nastojat će se to riješiti u suradnji s Ministarstvom, a obitelj koja se nalazi u tom 
objektu morat će se drugdje smjestiti. 

 

Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s pismom koje su on i neki drugi gradski zastupnici dobili. U njemu se 
govori o naselju Dumovec u Sesvetama i o potoku Črnecu i o katastrofalnom stanju. Radi se o 
otvorenom prostoru iz kojeg se širi smrad lijevo ili desno ovisno od toga s koje strane puše 
vjetar. 

Pita kada i kako će se to riješiti i hoće li će se uopće riješiti, s obzirom da lokalnom 
stanovništvu prijeti zaraza. 



 11 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je to zajednički 
posao Vodno-gospodarstvenog odjela i Vodoprivrede pa  treba vidjeti može li se iduće godine 
staviti u program  sanacija potoka. Taj problem datira od vremena kada je nastalo naselje u 
Dumovcu a naračito od 1990. kada je tamo doselilo puno ljudi.Tamo u jednom dijelu nema 
kanalizacije i fekalije se ispuštaju u potok, koji je nekada služio za vodoslivne vode.Slaže se 
da bi to mjesto moglo poprimiti obrise zaraze. Gradskom azilu za životinje koji je 100 m 
udaljen od tog potoka napravljena je odvodnja i dovedena je voda. 

 

Gospodin Joško Morić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s navodnom akcijom Državnog odvjetništva pod nazivom orkestar 
koja je javnosti servirana prije parlamentarnih izbora u kojoj se istražuju njegovi suradnici i 
on sam. Zanima ga što je istina o orkestru. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, s obzirom da je 
ovo prva radna sjednica nakon parlamentarnih izbora, da se posluži demokratskim 
standardima i izvijesti Gradsku skupštinu ostaje li na dužnosti gradonačelnika ili preuzima 
dužnost saborskog zastupnika. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nije niti dirigent, 
niti šef orkestra, a nije ni šef USKOK-a. Institucije pravne države neka rade svoj posao. 

Njegov izborni projekt je grad Zagreb već sedam i pol godina i sve što ima i što je 
napravio u svom javnom životu vezano je za Zagreb, a tako će i biti dok građani Grada 
Zagreba budu davali povjerenje SDP-u i njemu. 

 

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u vezi s prosvjedom radnika Industrogradnje jučer ispred Poglavarstva jer dva 
mjeseca nisu dobili plaću a obrazloženo im je da je to zato jer Zagrebačke otpadne vode nisu 
platile radove na Domovinskom mostu. Izgovor Zagrebačkih otpadnih voda je da Grad ne 
plaća rate za pročistač. Osim što je čula o prebacivanju odgovornosti nije mogla shvatiti 
postoji li brzo i razvidno rješenje tog problema. Želi jasan i konkretan odgovor, budući da 
1200 radnika živi od plaće.Pretpostavlja da je to i određeni pritisak, jer je proračun u 
pitanju.Ukoliko je to stvarno razlog, misli da se Grad mora snažnije uključiti u rješavanje tog 
problema. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se riješi 
problem parkiranja i pristupa pacijenata i osoblja Domu zdravlja na lokaciji Vrapčak gdje u 
neposrednoj blizini treba nadsvoditi potok i napraviti parkiralište. Tamo su samo dva mjesta 
za invalide, a dnevno Dom zdravlja posjećuje i do 1500 osoba s invaliditetom. S obzirom da 
je to pitanje postavila još prije nekoliko mjeseci na sjednici Gradske skupštine i da joj je tada 
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odgovoreno da će problem biti odmah riješen, a kako se to nije dogodilo, predlaže da se to 
ponovno razmotri. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je izgradnju 
pročistača naslijedio kao projekt, za koji je kao i za ostale projekte dogovoreno, bez obzira 
financiraju li se iz proračuna ili na temelju javno-privatnog partnerstva, odnosno u 
međurješenjem koncesijom, da na njima rade zagrebačke i hrvatske tvrtke. Da to tada nije 
napravljeno radnika Industrogradnje ne bi bilo već prije tri godine jer bi tvrtka otišla na 
bubanj. Njima je četiri godine omogućeno da rade. Jučer su predstavnici ZOV-a prezentirali 
Gradskom poglavarstvu i velikim zagrebačkim tvrtkama novi sustav naplate pročišćene vode 
koji treba biti pravedniji, transparentniji i kvalitetniji kako bi se što manje interveniralo iz 
proračuna odnosno Holdinga u razlici do 35 milijuna koliko treba platiti koncesionaru. Jučer 
je 7,1 milijuna kuna plaćeno ljudima dok su oni bili pred Poglavarstvom. Sudski se postupak 
vodi između ZOV-a i Industrogradnje. Jedni govore o 11 - 13 milijuna kuna, a drugi o 9 
milijuna. Ne bježi se od  odgovornosti ali postoji ugovor sa ZOV-om. Nada se da će i ostatak 
uskoro biti isplaćen jer nema razloga da se od toga radi problem.  

Odgovara na prijedlog  u vezi s parkiranjem i pristupom Domu zdravlja Vrapčak te 
obećaje da će predstavnici Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet na licu mjesta  sutra,odnosno u ponedjeljak 
ustanoviti o čemu se radi i predložiti rješenje problema. 

 

Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
zna li da je Poljoprivredna zadruga Marina htjela donirati skoro tonu maslinovog ulja dječjim 
vrtićima u Gradu Zagrebu te da iz Gradskog Poglavarstva nije stigla adekvatna reakcija pa je 
ulje ubrzo donirano velikogoričkim vrtićima. Pita zašto Gradsko poglavarstvo nije prihvatilo 
donaciju jedne tone maslinovog ulja?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se angažiraju 
stručnjaci s područja nutricionizma koji bi utjecali na povećanje kvalitete prehrane djece u 
zagrebačkim vrtićima i školama, u okvirima u kojima bi se prehrani pristupilo na temelju 
znanstveno dokazanih činjenica na dobrobit djece. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nije znao za tonu 
ulja. Pitao je i svoje najbliže suradnike koji također nisu s time upoznati. Donaciju bi 
prihvatio i uputio tamo gdje je najpotrebnije. Žao mu je što se to nije realiziralo. Obećava da 
će nazvati  Poljoprivrednu zadrugu i ispričati im se. 
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Odgovara na prijedlog u vezi sa zdravom prehranom djece u dječjim vrtićima i ističe 
da ima saznanja da se na tom tragu već radi u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport 
i vrlo će se skoro prezentirati projekt s tim u vezi. 

 

Gospodin Jurica Meić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s kriterijima za dodjelu prostora neprofitnom sektoru. Pita koliko dugo 
nije bilo dodjela prostora i je li dodjela prostora u ulici Pavla Hatza 13 jednoj vjerskoj 
zajednici - Slobodnoj katoličkoj crkvi izvanredan događaj? Kada će se  donijeti kriteriji za 
dodjelu prostora neprofitnim organizacijama te što će biti s udrugama i neprofitnim 
organizacijama za koje se iz medija saznalo da koriste gradske prostore mimo dodijeljenih 
ugovora?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da kaže, vezano 
uz njegovo potpisivanje deklaracije udruge mladih u Gradu Zagrebu u svibnju 1995. čime se 
obvezao na provođenje određenih točaka programa za mlade, gdje bi bila lokacija za 
izgradnju makroregionalnog centra za mlade. Još uvijek ta lokacija nije određena. Dolazi do 
raznoraznih medijskih špekulacija o tome gdje bi to trebalo biti. Možda bi se prilikom 
donošenja proračuna za 2008 . moglo vidjeti iz kojih sredstava bi se započelo s realizacijom 
tog programa.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je Grad bio dužan 
spomenutoj vjerskoj zajednici osigurati prostor, jer je prostor u Mesničkoj ulici koji su 
koristili bio u povratu i vraćen je vlasnicima. Grad je dužan svim vjerskim zajednicama 
osigurati prostor pa je zato došlo do te dodjele mimo dogovora od prije šest mjeseci kada se 
započelo s revizijom prostora. Najavljuje konferenciju za novinare na kojoj će se objaviti 
istina o tome kako se prostori koriste. Nakon toga formirat će se posebno povjerenstvo za 
dodjelu prostora udrugama u kojem  će  najviše participirati mladi.  

U odgovoru na prijedlog   ističe da nikada nije govorio o drugim lokacijama osim o 
strojarnici bivše uljare u Branimirovoj. Donošenje GUP-a preduvjet je da se kvalitetno 
pregovora i olakša pregovaračka pozicija s Tehnikom te da se napravi centar na dobrobit 
mladih u Zagrebu. Radi se o stupnju izgrađenosti prostora u kojima Tehnika traži svoj a Grad 
svoj interes na toj lokaciji.  

 

Gospodin Žarko Delač pita pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu 
zaštitu i branitelje gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., u vezi sa izgradnjom domova za 
umirovljenike i Zakladom "Zajednički put". Na svoje pitanje traži odgovor u pisanom obliku. 
Prema posljednjim podacima u Gradu Zagrebu ima više od 9600 osoba starije životne dobi 
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koje traže smještaj u domovima za umirovljenike, a u proračunu za iduću godinu predviđena 
su sredstva za izgradnju samo dva doma za osobe starije životne dobi što nije dovoljno. S 
obzirom da je pred više od 30 mjeseci osnovana Zaklada "Zajednički put" u dogovoru s 
Hrvatskom maticom umirovljenika, pita što se događa sa tom zakladom i hoće li ona konačno 
početi funkcionirati? Hoće li se započeti s izgradnjom luksuznih domova za umirovljenike od 
kojih bi Grad Zagreb u zamjenu dobio njihove stanove. 

Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje gospodin 
Zvonimir Šostar, dr.med., odgovara da je lista čekanja  nažalost dva puta veća od 9600 i da je 
sve pripremljeno za desetak natječaja za javno-privatno partnerstvo koji bi trebali do kraja ove 
godine biti objavljeni a Zaklada bi trebala početi u punom opsegu funkcionirati u sljedećih 
deset do petnaest dana. Predviđena je jedna  lokacija  za izgradnju doma apartmanskog tipa. 
Zaklada je osnovana kako bi se spriječilo da razni mešetari pljačkaju naše starije sugrađane, 
koji su preko noći ugovorima o dosmrtnom uzdržavanju znali ostati bez svih svojih 
nekretnina. Na čelu Zaklade, koju je osnovao Grad i njen je 100% vlasnik je predsjednik 
Matice umirovljenika Hrvatske gospodin Lokmer. 

 

Gospođa Ivana Mlinar pita pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport 
gospodina mr.sc. Pavla Kalinića u vezi s Centrom za odgoj i obrazovanje Goljak u kojem je 
stanje alarmantno jer 150-ero djece s poteškoćama u razvoju stječe obrazovanje u obiteljskoj 
kući i montažnom objektu kojemu je rok upotrebe istekao još 80-tih godina. Bilo je napisa u 
novinama da se rješava  nova lokacija i da će im navodno biti dodijeljeno 10 tisuća kvadratnih 
metara na Rudešu. Pita je li to istina i hoće li doista biti odobrena gradnja novoga centra te u 
kojem se roku planira rješavanje tog problema koje se već dosta dugo odgađa?  

Podsjeća Stručnu službu Gradske skupštine da nije dobila dva odgovora na dva pitanja 
postavljena još prije 6 mjeseci. Prvo se odnosilo na Lovrećansku ulicu koje je bilo upućeno 
komunalnom redarstvu pri Gradskom uredu za prostorno uređenje, a drugo je bilo upućeno 
Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u vezi s psima lutalicama, njihovom broju 
Gradu Zagrebu te rješavanje problema nečipiranih pasa. 

Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport gospodin mr.sc. Pavle 
Kalinić odgovara da je osiguran prostor od preko 5 tisuća metara kvadratnih za izgradnju 
Centra Goljak i pokrenut je program rješavanja  problema Centra za autizam,koji će biti na 
preko 14,5 tisuća kvadratnih metara u Dubravi. Predviđa da će biti realizirano i jedno i drugo. 
Prostor na kojem je sada Centar Goljak je neprimjeren jer je na uzvisinama, pa se djeca i 
štićenici ne mogu  tamo kretati u kolicima. Obećava da će to bito riješeno na najbolji način i 
žao mu je što to nije do sada učinjeno. 
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Napomena  

Uvidom u dokumentaciju pitanja i prijedloga ustanovljeno je sljedeće: 

- na pitanje u vezi s uređenjem Lovrećanske ulice postavljeno na 17. sjednici Gradske 
skupštine, 28. rujna 2006. Gradsko poglavarstvo dostavilo je odgovor Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet 25. listopada 2006. 

- na pitanje u vezi s podacima o broju kućnih ljubimaca, broju lutajućih životinja, 
evidenciji o poduzetim institucionalnim mjerama, čipiranjem i cijepljenjem kućnih ljubimaca 
postavljeno na 25. sjednici, 28. lipnja 2007. usmeni odgovor dao je Gradonačelnik Grada 
Zagreba gospodin Milan Bandić. 

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića piju li građani Grada Zagreba zdravu vodu ili vodu onečišćenu 
mineralnim uljima, osobito građani Vrbana i Španskoga jer je iz analiza još iz studenoga 
2006. bilo vidljivo da su zagađenja mineralnim uljima nedopušteno velika na obje lokacije i to 
prije vodomjera. Moli i usmeni i odgovor u pisanom obliku s naglaskom na sve analize s 
kojima Gradsko poglavarstvo do sada raspolaže te moli da se napravi kontinuirani monitoring 
nad vodom. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da do sljedeće 
sjednice dostavi detaljno izvješće o utrošenim sredstvima Grada Zagreba na organizaciji 
sportskog spektakla Skijaškog slaloma za žene na Sljemenu početkom 2007., kao što je 
neposredno nakon spektakla obećao. Od tada je prošlo skoro godinu dana. Zanima ju koliko 
se potrošilo vode, na koje brojilo se obračunavala i koliko je koštala voda za održavanje 
spektakla. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nigdje u Zagrebu, 
ni za Vrbane, ni za Španskog nije izvršena niti jedna analiza u kojoj se konstatiralo da u vodi i 
prije vodomjera postoje mineralna ulja. Republički i gradski zavod za javno zdravstvo, 
relevantne institucije koje su zadužene za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode rekli su da je 
voda u Zagrebu zdravstveno ispravna za piće. Najavljuje i odgovor u pisanom obliku. 
Monitoring se vrši svakoga sata  i svakih 24 sata radi se analiza. Što se tiče Vrbana III. i POS-
a u Španskom odgovara sljedeće. Na temelju dva zahtjeva iz Španskog izvršena je analiza 
nakon koje je ustanovljeno da je sve ispravno. Nada se da će problem u Vrbanima što prije 
riješiti investitor i stanari koji su od njega kupili stanove. Te stanove nije Grad gradio, ni 
kupovao i jedino što se moglo učiniti je da se provjeri je li voda do hidranta, odnosno do 
vodomjera ispravna. Ustanovljeno je da je ispravna, što su potvrdile sve tri analize 
zagrebačka, mariborska i bečka. Analiza stručnjaka Ruđera Boškovića ustanovila je da 
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sastojci koji su nađeni odgovaraju 99% razrjeđivaču koji je navodno nađen na koljenima 
cinčanih cijevi onih vertikala iz kojih su išle plastične cijevi do potrošnje. 

U odgovoru na prijedlog najavljuje da će do sljedeće sjednice Gradske skupštine 
Podružnica Upravljanje športskim objektima transparentno izvijestiti o tome koliko je 
potrošeno za Skijaški slalom za žene na Sljemenu 2007. 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnja objašnjenja u vezi s podacima 
iz analiza o zdravstvenoj ispravnosti vode od 15. rujna 2007. i od 4. svibnja 2006. za 
Palinovečku 19., te za Špansko. 

Traži daljnje objašnjenje o potrošnji vode za umjetni snijeg za Skijaški slalom, koliko 
je koštalo i tko je to platio. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će zamoliti 
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da objavi rezultate superanalize iz Maribora. Obećava 
izvješće Zavoda za javno zdravstvo i Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i 
branitelje o vodi u Zagrebu do sljedeće sjednice Gradske skupštine. 

U dopuni odgovora na prijedlog odgovara da je Grad Zagreb platio cijelu utrku, 
topove i umjetni snijeg te najavljuje pisano izvješće. Nada se da će sljedeće godine početkom 
veljače biti dovoljno snijega na Sljemenu da neće trebati hidrant i da se neće trošiti gradska 
voda jer je to najskuplje, no ne smije se u pitanje dovesti održavanje Svjetskog kupa jer je to 
promocija Zagreba i Hrvatske. 
 

Gospođa Ljiljana Klašnja pita pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu 
zaštitu i branitelje gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., spaljuje li se medicinski otpad u 
kotlovnici u Domu zdravlja Remetinec. Stanovnici sumnjaju da je takav način zbrinjavanja 
otpada adekvatan pa pita je li u skladu s pravilima o zbrinjavanju medicinskog otpada. Moli 
odgovor u pisanom obliku. 

Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje gospodin 
Zvonimir Šostar, dr.med., odgovara da je već zatraženo očitovanje Doma zdravlja i da je 
sanitarna inspekcija na terenu i da će gradska zastupnica vjerojatno već sutra dobiti odgovor 
na pitanje. 

 

Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u kojoj je fazi plinofikacija Markuševca, koliko je sredstava izdvojeno u rebalansu, a 
koliko u proračunu da bi se napokon dovršila i kada. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje odgovor u pisanom 
obliku pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodina Davora Jelavića. Odgovara da su 
stvoreni preduvjeti i da je od Maksimira, odnosno Dotrščine do Markuševca povučen 
magistralni vod te da će plinofikacija biti provedena sljedeće godine, a raspored, tempo i 
dinamiku usuglasit će Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet u suradnji s Vijećem Gradske četvrti Podsljeme. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je popis prijavljenih za postavljanje pitanja i davanje prijedloga iscrpljen. 
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1. Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada 
Zagreba 
Izvješće Gradskog poglavarstva o podnesenim primjedbama, prijedlozima te 
pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o 
donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
Očitovanje Gradskog poglavarstva na amandmane klubova gradskih zastupnika i 
gradskih zastupnika na Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba 
Zaključci o amandmanima na Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba 
D r u g o   č i t a n j e 

 

Predlagatelj izvješća je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
napominje da je na 28. sjednici 11. listopada 2007. provedena prethodna rasprava u prvom 
čitanju u okviru koje su postavljena pitanja, dane primjedbe i prijedlozi te podneseni 
amandmani. Na ovoj će se sjednici odlučivati o donošenju Odluke o donošenju Generalnoga 
urbanističkog plana grada Zagreba. 

 
Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima 

te pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga i očitovalo se o 
podnesenim amandmanima klubova gradskih zastupnika i gradskih zastupnika na Konačni 
prijedlog. Izvješće i očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili. 

 
Gradsko poglavarstvo je na 178., 179., 180., 184., 185. i 186. sjednici donijelo 

zaključke o amandmanima na Konačni prijedlog. Amandmane predlagatelja gradski su 
zastupnici primili. 

 
Amandmani predlagatelja i amandmani koji je predlagatelj prihvatio postaju sastavni 

dio Konačnog prijedloga. 
Gradski zastupnici primili su knjige prikaza amandmana na Konačni prijedlog. 
 
Sve ove akte i podnesene amandmane razmotrili su: 
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 
- Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
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Odbor za prostorno uređenje predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Konačni 

prijedlog i donese Odluku o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Grada Zagreba, s 
amandmanima predlagatelja i amandmanima koje je predlagatelj prihvatio i koji su postali 
sastavni dio Konačnog prijedloga. 

 
Izvješće Odbora za prostorno uređenje gradski su zastupnici primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

amandmane predlagatelja s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 

 
Gradski su zastupnici primili Pregled amandmana klubova gradskih zastupnika i 

gradskih zastupnika. 

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

Konačni prijedlog. 

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

podsjeća da je u prvom čitanju podneseno 36 amandmana klubova gradskih zastupnika i 
gradskih zastupnika. Gradski zastupnik Mišo Zorenić povukao je amandman prije očitovanja 
Gradskog poglavarstva o amandmanima, pa je ukupno podneseno 35 amandmana. 

Gradsko je poglavarstvo prihvatilo 10 amandmana, 1 amandman je djelomično 
prihvatilo, a 24 nije prihvatilo. 

Predsjednica obavještava da je klub gradskih zastupnika i da su gradski zastupnici 
povukli amandmane i to: 

- gradski zastupnik Dragutin Šurbek pod rednim brojevima 1. i 24. 
- gradski zastupnik Ivan Šikić pod rednim brojevima 2. i 35. 
- Klub gradskih zastupnika SNL-a pod rednim brojevima 3. i 5. 
- gradski zastupnik Davor Bernardić pod rednim brojevima 25. i 29. 
- gradski zastupnik Mišo Zorenić pod rednim brojevima 7., 21. i 31. 
- gradski zastupnik Pero Kovačević pod rednim brojevima 14., 16. i 28. 
- gradski zastupnik Petar Kuzele pod rednim brojem 17. 
- gradska zastupnica Vesna Majher pod rednim brojem 18. 
- gradska zastupnica Margareta Mađerić pod rednim brojem 19. 
- gradska zastupnica Mirjana Keleminec pod rednim brojem 20. 
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- gradski zastupnik mr.sc. Berislav Radić pod rednim brojem 22. 
- gradski zastupnik Ivan Obad pod rednim brojem 23. 
- gradski zastupnik Josip Petrač pod rednim brojem 27. 
- gradski zastupnik Antun Mateš pod rednim brojem 15. 
- gradska zastupnica Ljiljana Klašnja pod rednim brojem 32. i 
- gradska zastupnica Danira Bilić pod rednim brojem 34. 

 
Predsjednica konstatira da Klub gradskih zastupnika HNS-a nije povukao svoj 

amandman pod rednim brojem 6. te će se o njemu posebno glasovati. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Jelena Pavičić Vukičević (ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević (neslaganje s 
ispravkom netočnog navoda), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), 
dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a), Jelena Pavičić 
Vukičević (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Morana Paliković Gruden, Pero 
Kovačević (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Jelena Pavičić 
Vukičević (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain, Jelena Pavičić Vukičević (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s 
replikom), Danira Bilić, mr.sc. Josip Kereta, Zdravko Juć, Katarina Fuček (replika), Zdravko 
Juć (neslaganje s replikom), Katarina Fuček (ispravak netočnog navoda), Zdravko Juć 
(neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Tomislav Babić, Vesna Majher, Stipe Tojčić, Iva 
Prpić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Iva Prpić (neslaganje s replikom), Morana 
Paliković Gruden (ispravak netočnog navoda), Iva Prpić (neslaganje s ispravkom netočnog 
navoda), mr.sc. Neven Mimica, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), mr.sc. Neven 
Mimica (neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden (ispravak netočnog navoda) i 
mr.sc. Neven Mimica (neslaganje s ispravkom netočnog navoda). 

 

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

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za", 28 "protiv" i 9 "suzdržanih") ne prihvaća 
amandman Kluba gradskih zastupnika HNS-a. 
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Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 7 "protiv" i 9 "suzdržanih") donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, 

 

s amandmanima predlagatelja i amandmanima koji je predlagatelj prihvatio, u predloženom 
tekstu. 

Odluka 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. 

 

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

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

nadležna radna tijela, 

- Odbor za prostorno uređenje i 

- Odbor za 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. 
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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. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 2 "protiv" i 2 "suzdržana") prihvaća 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela, 

- Odbor za komunalno gospodarstvo i 

- Odbor za 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. 
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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, obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a) i Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a). 

 

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", 9 "suzdržanih") prihvaća 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku za ručak. 

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
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4. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 

b) Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom 

c) Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg 
socijalnog statusa 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je na 179. i 184. sjednici 

utvrdilo amandmane na prijedloge za podtočke b) i c). Amandmane predlagatelja gradski su 
zastupnici primili. 

 
Prijedlog za podtočku a) razmotrili su Odbor za obrazovanje i šport, matično radno 

tijelo i Odbor za mladež, nadležno radno tijelo, koji je podnio Amandman na Prijedlog. 

 

Amandman Odbora za mladež je dostavljen Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba, 
Odboru za obrazovanje i šport i Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 

Očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili. Predlagatelj nije 
prihvatio amandman.  

Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo nije podržao amandman Odbora za 
mladež. Izvješću Odbora priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

 
Prijedloge za podtočke b) i c) razmotrili su Odbor za obrazovanje i šport, matično 

radno tijelo i nadležna radna tijela, 
- Odbor za financije 
- Odbor za mladež i 
- Odbor za socijalnu skrb. 

Odbor za obrazovanje i šport razmotrio je amandmane Gradskog poglavarstva.  
Izvješću Odbora za obrazovanje i šport, matičnom radnom tijelu, priložena su izvješća 

nadležnih radnih tijela. 
 

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a podnio je amandmane na prijedloge 
odluka u podtočkama b) i c). 

Amandmani su dostavljeni Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba i Odboru za Statut, 
Poslovnik i propise. 

Očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge odluka i 
amandmane predlagatelja s osnove njihove usklađenosti s propisima. Odbor nije htio 
raspravljati o amandmanima Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a bez prisutnosti 
predstavnika predlagatelja. 

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  

 

Gospođa Božica Šimleša, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport, obrazlaže Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji 
Grada Zagreba. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, dr. med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog odluke o Stipendiji 
Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom i Prijedlog odluke o Stipendiji Grada 
Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se o aktima zajedno raspravlja. 

 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i  
HSLS-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Davor 
Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Danira Bilić (replika) i Davor Bernardić 
(neslaganje s replikom). 

 

Gospodin Davor Bernardić, u ime podnositelja Amandmana Odbora za mladež daje 
kratko pojašnjenje. 
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ad.a) Gradska skupština većinom glasova (11 "za", 24 "protiv" i 3 "suzdržana") ne 
prihvaća amandman Odbora za mladež. 

 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za ") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

ad.b) Gradska skupština većinom glasova (5 "za", 26 "protiv" i 6 "suzdržana") ne 
prihvaća amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština jednoglasno (38 "za ") donosi 

 
ODLUKU 

o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, 

 

s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

ad.c) Gradska skupština većinom glasova (6 "za", 27 "protiv" i 5 "suzdržana") ne 
prihvaća amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština jednoglasno (37 "za ") donosi 

 
ODLUKU 

o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, 
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s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

5. Prijedlog Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u 
razdoblju od 2008. do 2011. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna 

tijela, 

- Odbor za zdravstvo, 

- Odbor za obrazovanje i šport, 

- Odbor za mladež, 

- Odbor za mjesnu samoupravu, 

- Gradska koordinacija za ljudska prava i 

- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

 

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. 

 

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba očitovalo se o prijedlozima Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova. Očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, dr. med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik 
Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a), Ljiljana Klašnja (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i Morana Paliković 
Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 

 

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

 

Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 

Zagrebačku strategiju jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji 

u razdoblju od 2008. do 2011., 

 

u predloženom tekstu. 

Zagrebačka strategija se prilaže zapisniku. 

 

 

6. Prijedlog odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe 
"Sveta Rita" 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna 

tijela, 

- Odbor za zdravstvo i 

- Odbor za 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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

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

 

U raspravi sudjeluje Petar Kuzele. 

 

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

 

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Doma Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita", 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

7. Prijedlog Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija 
Sjeverozapadne Hrvatske 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je predložilo Zaključak. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela, 
- Odbor za financije i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

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

 

Gospođa mr.sc. Nela Jurić, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, 
obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluje Žarko Delač. 

 

Gospođa mr.sc. Nela Jurić, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, u 
ime predlagatelja, daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 

ZAKLJUČK 
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna 

energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

8. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. i trgovačkih 
društava (povezanih društava) u njegovom vlasništvu za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2007., s bilješkama uz polugodišnje financijske izvještaje 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog 

zaključka. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela, 
- Odbor za gospodarski razvoj, 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
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- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

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

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gospođa Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, u 
ime Gradskog ureda za gospodarstvo obrazlaže Izvješće. 

 

Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog poglavarstva i predsjednik Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o., obrazlaže Izvješće. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Jozo Radoš (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HNS-a), Ivan Šikić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a),  
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Danira Bilić. 

 

Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog poglavarstva i predsjednik Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o., odgovora na pitanja i daje objašnjenje. 

 

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

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izražava neslaganje s 
ispravkom netočnog navoda. 
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Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 3 "protiv") donosi 

 

ZAKLJUČAK, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad svečanim obilježavanjem 10. 
godišnjice Hrvatske udruge za zaštitu potrošača 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da je promijenjen datum održavanja svečanosti obilježavanja 
desete godišnjice osnivanja Hrvatske udruge za zaštitu potrošača koja će se održati  
4. prosinca 2007. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad svečanim obilježavanjem  

10. godišnjice Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, 

 

s izmijenjenim datumom u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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10. a) Prijedlog zaključka o davanju 6 koncesija za prijevoz pokojnika 

b) Prijedlog zaključka o davanju 4 koncesije za prijevoz pokojnika 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

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

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

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

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

 

ad.a) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 

ZAKLJUČK 

o davanju 6 koncesija za prijevoz pokojnika, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ad.b) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 

ZAKLJUČK 

o davanju 4 koncesije za prijevoz pokojnika, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
čestita članovima Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba na imenovanju i želi 
im uspješan rad. 

 

 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog dramskog kazališta 
"Gavella" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 

 

Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Gradskog dramskog kazališta "Gavella", 

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 

 

 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 

 

Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Tratinčica", 

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
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14 Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sopot" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 

 

Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sopot", 

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 

 

 

15. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Zvončić" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zvončić", 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora VII. 

gimnazije 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XI. 

gimnazije 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

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

Elektrotehničke škole 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Matije Gupca 
g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole za balet i ritmiku 
h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Tituša Brezovačkog 
i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ljubljanica 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim 
zaključcima. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora VII. gimnazije, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XI. gimnazije, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Obrtničke i industrijske graditeljske škole, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Matije Gupca, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole za balet i ritmiku, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Tituša Brezovačkog, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

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

 

u predloženom tekstu. 

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

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 

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

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

18. Prijedlog zaključka o davanju jamstva Tvornici željezničkih vozila Gredelj d.o.o. 
Zagreb, Trnjanska c. 1 za ispunjenje novčane ugovorne obveze društva Zagrebački 
holding d.o.o., Zagreb, Savska c. 1 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela, 

- Odbor za gospodarski razvoj i 

- Odbor za komunalno gospodarstvo. 

 

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. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove 
i imovinu Grada, obrazlaže Prijedlog. 

 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju jamstva Tvornici željezničkih vozila Gredelj d.o.o., Zagreb, Trnjanska c. 1, 

za ispunjenje novčane ugovorne obveze društva Zagrebački holding d.o.o., 
Zagreb, Savska c. 1, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

19. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Sesvetska Sela 

b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Sesvetska Sopnica 

c) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Špansko Oranice 

d) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Luka 

e) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne 
škole Bartola Kašića 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno raspravlja o predloženim zaključcima. 
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Predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim 
zaključcima. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Sesvetska Sela, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Sesvetska Sopnica, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Špansko Oranice, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Luka, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Bartola Kašića, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

   

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje 29. sjednicu u 17,13 sati. 

 

 
KLASA: 021-05/07-01/112 
URBROJ: 251-01-04-07-20 
Zagreb, 29. studenoga 2007. 
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