
ZAPISNIK 
35. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

24. travnja 2008. 



ZAPISNIK 
35. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 24. travnja 2008. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,08 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 

Bilić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan 
Friščić; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; Zdravko Juć; 
Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna 
Majher; Antun Mateš; Jurica Meić; Boris Mikšić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; 
Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković 
Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Ivica Perković; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav 
Radić, dr.med.; Jozo Radoš; mr.sc. Miroslav Rožić; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Davor 
Šuker; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Željko Brebrić; dr.sc. Ivo 

Josipović, Igor Rađenović i Dragutin Štiglić. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada 
Zagreba; Marijan Tomurad - načelnik Policijske uprave zagrebačke; 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. - 
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; Predrag Fleš - 
zamjenik tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda 
gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić 
Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - 
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za 
opću upravu; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; mr.sc. 
Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; Ninoslava Zeković - 
pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Nevenka Krznarić 
- pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Doris Kažimir - pročelnica 
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Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik 
Ureda za upravljanje u kriznim situacijama; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet; Vesna Lubin - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; dr.sc. Anđelko Šućur 
- predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trnje; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi 
Zagreb - istok; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša 
Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Ivan Kozolić - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Stenjevec; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Drago 
Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Zagrebački holding d.o.o.: Franjo 
Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska 
groblja; Marijan Ožanić - voditelj Podružnice Tehnološki park Zagreb; Gordana Pokrajčić - 
voditeljica Podružnice Upravljanje sportskim objektima; Stjepan Cerovski - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; 
dr.sc. Zlatko Milanović - v.d. voditelja Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice 
Zrinjevac; Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Danica Lisičar - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Ivica Knežević - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Čistoća; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Boško 
Matković - direktor Zračne luke Zagreb; Miljenko Bartulović - direktor Vodoprivrede Zagreb 
d.d.; Lugj Daka - predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba; Zijad 
Kazić - predstavnik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; Jaromil Kubiček - predstavnik 
češke nacionalne manjine; Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada 
Zagreba; Jasen Mesić - predsjednik GO HDZ - a Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe 
Gradske skupštine. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 

 
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Željko Brebrić; dr.sc. Ivo 

Josipović i Dragutin Štiglić te Mate Kraljević, voditelj Podružnice Zagrebparking, Zagrebački 
holding d.o.o.  

Zakašnjenje su najavili gradski zastupnici: dr.sc. Jasmina Havranek, Igor Rađenović i 
dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med. 

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

otvara 35. sjednicu. 
 
Izvješćuje gradske zastupnike da je gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević 

 4. travnja ove godine obavijestio da više nije član Hrvatske stranke prava te da će dužnost 
gradskog zastupnika obavljati kao nezavisni. 

Klub Hrvatske stranke prava obavijestio je 10. travnja 2008. da gradski zastupnik 
gospodin Pero Kovačević više nije član njihovog Kluba. 

Nezavisni gradski zastupnici mr.sc. Miroslav Rožić, Pero Kovačević, Pero Hrgović i 
Boris Mikšić 22. travnja 2008. obavijestili su da su osnovali Klub Koordinacije nezavisnih 
zastupnika te da će naknadno obavijestiti o tome tko će biti predsjednik Kluba.  

 
Obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika 

Gradske skupštine Grada Zagreba, prije održavanja današnje sjednice prihvatila u ime 
Gradske skupštine Grada Zagreba sljedeća pokroviteljstva: 

- nad obilježavanjem 165. obljetnice prvog alpinističkog uspona u Hrvatskoj koje je 
održano 13. travnja 2008. Podmireni su troškovi i organiziranje proslave u iznosu od 6.500 
kuna i  

- nad 73. tradicionalnim međunarodnim susretom gradova Zagreba i Celja koji je 
održan 5. i 6. travnja u skijaškom natjecanju. Podmireni su troškovi prijema za sudionike u 
iznosu od 10.000 kuna. 

 
Gradska skupština jednoglasno (38 glasova "za") prihvaća zapisnik 33. sjednice 

Gradske skupštine Grada Zagreba održane 6. ožujka 2008.  
 
Gradska skupština jednoglasno (38 glasova "za") prihvaća zapisnik 34. sjednice 

Gradske skupštine održane Grada Zagreba održane 27. ožujka 2008. 
Gradski su zastupnici primili: 
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− uz poziv za sjednicu od 11. travnja 2008. prijedlog dnevnog reda s materijalom za 

sve predložene točke dnevnoga reda te Rokovnik sjednica radnih tijela,  

− uz dopis dopunske dostave od 16. travnja 2008. prijedlog za dopunu prijedloga 

dnevnoga reda novom točkom 6., s tim u vezi dosadašnje točke od 6. do 9. postaju 

točke od 7. do 10. prijedloga dnevnoga reda, prijedloge za dopunu prijedloga 

dnevnoga reda novim točkama 11. i 12., s tim u vezi dosadašnja točka 11. postaje 

točka 13. prijedloga dnevnoga reda, Prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda 

novom točkom 14., s tim u vezi dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 15. i 16., 

točka 10. postaje točka 17., a dosadašnja točka 16. postaje točka 18. prijedloga 

dnevnog reda, Prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novim točkama 18., s 

tim u vezi dotadašnje točke 14. i 15. postaju točke 20. i 21. prijedloga dnevnog reda, 

prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda novim točkama 22. i 23. i obavijesti 

o mišljenju nadležnih gradskih ureda, novi prijedlog dnevnog reda, novi rokovnik 

sjednica radnih tijela i Pregled dostavljenih materijala za 35. sjednicu Gradske 

skupštine Grada Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave 

− uz dopis dopunske dostave od 22. travnja 2008. Prijedlog zaključka u vezi s 

izvješćima uz Godišnji obračun proračuna Grada Zagreba za 2007., za točku 1., 

izvješća nadležnih radnih tijela za točku 2., izvješća matičnih i nadležnih radnih 

tijela za točke 5., 6., 7. a) i b), 10., 13. i 21. a) i b), Prijedlog zaključka o prihvaćanju 

pokroviteljstva nad 10. "Festivalom sv. Marka", što ga Odbor Gradske skupštine za 

javna priznanja predlaže da se uvrsti u dnevni red po hitnom postupku, zapisnik 33. 

sjednice Gradske skupštine održane 6. ožujka 2008., zapisnik 34. sjednice Gradske 

skupštine održane 27. ožujka 2008., odgovore na pitanja i prijedloge gradskih 

zastupnika, Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 33. i 34. 

sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba te primljenih odgovora i novi pregled 

dostavljenih materijala za 35. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema 

točkama dnevnoga reda i datumima dostave. 

− uz dopis dopunske dostave od 24. travnja 2008. izvješća matičnih i nadležnih radnih 

tijela za točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a) i b), 8. a) i b), 10. i 12., Zaključak Gradskog 

poglavarstva o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja Resnik II za točku 3., Prijedlog zaključka o suglasnosti 

na Statut Ustanove Zagreb - film za točku 20., Prijedlog zaključka o prethodnoj 

suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Medo Brundo" za točku 21.a), 
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Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića 

"Šegrt Hlapić" za točku 21.b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na 

Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Sunčana" za točku 21.c), Prijedlog zaključka o 

suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" za točku 22., 

Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni Statuta 

Drvodjeljske škole za točku 23., odgovore na pitanja i prijedloge gradskih 

zastupnika, novi pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 33. 

i 34. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba te primljenih odgovora, novi pregled 

dostavljenih materijala za 35. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema 

točkama dnevnoga reda i datumima dostave. 

 
Gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac, predsjednica Odbora za javna priznanja, obrazlaže 

opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. "Festivalom 
sv. Marka".  

 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i 

HSU-a predlaže izostavljanje iz prijedloga dnevnoga reda podtočke k) točke 18. Prijedlog 
zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike za prevenciju 
kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju - SRČANA, zbog zahtjeva novoosnovanog Kluba 
koordinacije nezavisnih zastupnika koji traže participaciju u upravnim vijećima, sukladno 
zastupljenosti svojih članova u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. 

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

ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje kao predlagatelj, prihvaća navedeni 
prijedlog i predlaže da se podtočka k) točke 18. izostavi iz prijedloga dnevnoga reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. "Festivalom sv. Marka". 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 9. prijedloga dnevnog reda, a 
dosadašnja točka 9. postaje nova točka podtočka a) iste točke. 
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Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća 
 

DNEVNI RED 

 
1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2007., 

Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - 
prosinac 2007.,  
Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan  
31. 12. 2007. i  
izvješća o ostvarenju programa u 2007.: 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u 

predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada 
Zagreba za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 
standard i decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 
standard i decentralizirane funkcije u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za 
financiranje javnih potreba u području učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoći djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili 
nestalih u Domovinskom ratu za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu 
Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba sa naslova Zagrebačkog 
športskog saveza za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj 
kulturi Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi 
Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 
razdoblje siječanj - prosinac 2007. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2007. i 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2007. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  
 
2. Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja u 2007. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo i MUP, Policijska uprava zagrebačka  
 
3. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Resnik II 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  
 
4. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savska - 

Šarengradska - sjever" 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  
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5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  
 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba za psihički 

bolesne odrasle osobe "Sveta Rita" 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
7. a) Prijedlog zaključka o osnivanju Razvojne agencije Zagreb - TPZ, društva s 

ograničenom odgovornošću za promicanje regionalnog razvoja 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog 

društva Terme Zagreb d.o.o. za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
8. a) Prijedlog zaključka o suradnji i prijateljstvu Grada Nina i Grada Zagreba 

b) Prijedlog zaključka o suradnji i prijateljstvu Grada Ludbrega i Grada Zagreba  
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
9. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. međunarodnom 

izložbom grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija ZGRAF 10 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. "Festivalom sv. 

Marka" 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja  

 
10. Prijedlog zaključka o dodjeli dvije koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 

dimnjačarskim područjima 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturno - informativnog centra 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
 
13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Poletarac" 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
 
14. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 

Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
 
15. Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta 

mladih Grada Zagreba i obrasca prijavnice za podnošenje prijedloga kandidata 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 
16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole bana Josipa Jelačića 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Gustava Krkleca 



 8 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Frana Krste Frankopana 

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

e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX. 
gimnazije 

f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora III. 
gimnazije 

g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke 
škole za osobne usluge 

h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 
dopisno obrazovanje 

i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Prehrambeno-tehnološke škole 

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

k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora 
Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
 
17. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Bajka" 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Malešnica" 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 
18. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 

Doma zdravlja Zagreb - zapad 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 

Doma zdravlja željezničara 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Stomatološke poliklinike Zagreb 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 

za rehabilitaciju slušanja i govora "Suvag" 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječje 

bolnice Srebrenjak 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 

Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 

Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 
h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 

PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, 
psihijatriju i medicinu rada 

i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 



 9 

j) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog 
vijeća Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 

k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 
za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 

l) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 
za bolesti dišnog sustava 

m) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Zagreb - Centar 

n) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice Vrapče 

o) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za 
javno zdravstvo Grada Zagreba 

Predlagatelj: Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje 
 
19. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma 

za starije i nemoćne osobe Peščenica 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
20. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Ustanove Zagreb - film 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
 
21. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića 

"Medo Brundo" 
b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića 

"Šegrt Hlapić" 
c) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića 

"Sunčana" 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 
22. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija 

Štampar" 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 
23. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama 

Statuta Drvodjeljske škole 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

 
 

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, pitanja na sjednici 
Skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno ili u pisanom obliku. Vrijeme za 
postavljanje pitanja je uobičajenih sat i pol. Moli zastupnike koji ne uspiju doći na red za 
postavljanje pitanja i davanje prijedloga da iste podnesu u pisanom obliku u čemu će im 
pomoći djelatnici Stručne službe. Ujedno ih moli da prilikom postavljanja pitanja i davanja 
prijedloga poštuju Poslovnik s obzirom na vrijeme. Na popisu prijavljenih je 17 zastupnika.  
 
 Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
u vezi s obrtnicima na Kvaternikovom trgu i u njegovoj neposrednoj blizini koji su zbog 
radova u protekloj godini ostvarili bitno manji promet u odnosu na godine kada tih radova nije 
bilo, hoće li im Gradsko poglavarstvo izdati potvrdu da je riječ o radovima koji su između 
ostalog utjecali na smanjenje prometa a trebalo bi pronaći način da im se nadoknadi dio 
izgubljene dobiti.  

Gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s rješenjem problema stadiona u Maksimiru koji 
nikako da krene predlaže okladu u gusarski sanduk pun stiropora da se taj problem neće 
riješiti ni u sljedećem mandatu.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nema nikakvih 
problema da Gradski ured za gospodarstvo obrtnicima koji to zatraže izda potvrdu da su se na 
Kvaternikovom trgu izvodili radovi 8 ili 11 mjeseci, odnosno 1,5 godinu za garažu. Grad 
može osloboditi plaćanje zakupnine do 3 mjeseca obrtnike koji su pretrpjeli štetu i ako to 
mogu dokazati te poziva obrtnike da se jave ako to mogu dokazati jer se ne želi da oni trpe 
zbog radova koji su se provodili.  

Odgovara na prijedlog da se o stadionu u Maksimiru neće kladiti. Napominje da se 
dosta kladio u travnju, pa je tako 1. travnja na Velesajmu kupio Mercedes 600, okupio grupu 
Azra i onda navodno dobio 20 000 € a 40 000 kad stigne druga oklada. Ne vozi još Mercedes, 
nije okupio Azru i nije dobio nikakvu "lovu". Kad dobije morati će to prijaviti.  

Što se tiče stadiona nemaju drugog izbora. Sada će prvi put s ove govornice reći da je on 
za stadion u Maksimiru, ali to je samo njegovo mišljenje. Misli i da su za Maksimir one 
generacije koje su tamo igrale nogomet, kao i Bad Blue Boys-i. Vjerojatno je i gradski 
zastupnik za Maksimir ali ne za ovakav kakav je sada. To je strašilo, ruglo, a ne stadion. Na 
drugoj etaži sjeverne tribine ili na zapadnoj tribini ne može se normalno sjediti jer je toliko 
visoko da i onima koji su doista visoki noge vise u zraku.  
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Idući tjedan izaći će natječaj za projekt na Kajzerici. Nakon toga ide procedura javnog 
ili pozivnog natječaja. Napravit će se ono za što se Zagrepčani odluče na referendumu. 
Umjereni je optimist i vjeruje da će se napraviti stadion tj. rekonstruirati maksimirski ili 
napraviti novi na Kajzerici. Vidjet će se koliko novaca treba da bi se izgradio isti takav 
stadion na Kajzerici. Politički manevar koji radi s referendumom je jedini način da ponovno, 
bez obzira što imaju povjerenje, građani kažu što žele. Krivicu ne prebacuje ni na koga i neće 
više o tome govoriti. To treba riješiti i o tome će odlučiti zajedno.  
 
 Gospođa Asja Bebić podsjeća da su u više navrata govorili o netransparentnosti 
gradske uprave kao i o izravnim pogodbama Gradskog poglavarstva. Poznato je da Državno 
odvjetništvo istražuje pogodbe iz 2006. godine i da je Grad bio rekorder po broju pritužbi i 
poništenih nabava. Međutim i prošle godine je Grad Zagreb ugovorio izravnom pogodbom 
čak 246 milijuna kuna bez PDV-a. Gradonačelnik je obećavao svesti izravne pogodbe na 
minimum međutim njihov udio je lani narastao za 7% u odnosu na 2006. godinu.  

Pita predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga, d.o.o. gospodina Slobodana 
Ljubičića o izravnim pogodbama, odnosno o evidenciji vrijednosti nabave. Prije nekoliko 
mjeseci dobila je odgovor o izravnim pogodbama ali ključni pokazatelj vrijednosti tih 
pogodbi nije prikazan, pa ju do zareza zanimaju izravne pogodbe.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da joj objasni sve 
okolnosti u vezi s mešetarenjem zemljištem u Resniku. Tko je kupovao, po kojoj cijeni i je li 
omogućio svojim prijateljima ogromnu zaradu na tom zemljištu.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da zna da je krenula 
predizborna kampanja i zna da ima jako puno prijatelja ali neka ga ne podcjenjuje. Ako netko 
ima više prijatelja od prstiju na jednoj ruci onda nema prijatelja.  

Na prijedlog u vezi s Resnikom odgovara da su partneri Grada svi oni koji poštuju 
zakon i proceduru a institucije pravne države neka rade svoj posao o tome tko je kupio, kada, 
zašto i kako brinut će drugi a ne gradonačelnik.  

Što se tiče izravnih pogodbi zatražio je da joj se do zareza podaci dostave. Ako ih nije 
dobila inzistira da ih dostave u roku tjedan dana gospodin Vidoje Bulum tajnik Gradskog 
poglavarstva i gospođa Lidija Tomić, šefica nabave Holdinga, ne samo njoj već i svim 
gradskim zastupnicima. Bilo bi dobro da se paralelno dostave podaci o izravnim pogodbama 
Vlade Republike Hrvatske te da se usporede. Od 240 milijuna koje spominje ili od 228, 80 
milijuna je kredit Zagrebačke banke a 40 je dogovor a Vladom Republike Hrvatske za Muzej 
suvremene umjetnosti. Dobit će podatke za svaku kunu i lipu, što je bilo u prvom nadmetanju, 
a nije bilo odgovarajućih ponuda, pa se išlo na drugi natječaj i iskoristila se zakonska 
mogućnost da s najpovoljnijim ponuđačem sklope ugovor. To i nije izravna pogodba već 
posljedica dva neuspjela natječaja. Uvijek zagovara s ove govornice da institucije pravne 
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države pa tako i USKOK-a, rade svoj posao. Ako je netko napravio neku grešku, 
nepodopštinu, neka za to odgovara. 

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja jer je i prošli puta tražila podatke do 
zareza o Muzeju suvremene umjetnosti ali ih nije dobila. Gradonačelnik se stalno poziva na 
Vladu Republike Hrvatske. Ovdje se raspravlja o Gradu Zagrebu a ne o Vladi. O njoj se 
raspravlja u Saboru.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić upozorava gradsku zastupnicu da 

s ove govornice imperativno ne tvrdi kako netko nekoga istražuje. Neka se ne govori u 
svršenim kategorijama s ove govornice i neka se ne radi posao institucija koje trebaju raditi 
svoj posao. Grad Zagreb je pola Hrvatske, zato je spomenuo Vladu, a njemu se na leđa kao 
prvom čovjeku Grada stavlja da se mešetari ili netransparentno radi u gradskoj upravi. Kada 
gradska zastupnica inzistira na transparentnosti do zareza valjda može i on tražiti da se 
usporede neke činjenice, jer se stalno govori o netransparentnosti rada gradske uprave o 
lopoviji, prijateljima, rođacima, kumovima.  

 
Gospođa Margareta Mađerić predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 

Milanu Bandiću da obavijesti gradske zastupnike o datumu raspisivanja referenduma u vezi sa 
stadionom jer ga je najavio za svibanj a svibanj počinje idući tjedan. 
 Pita gospodina Slobodana Ljubičića, predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o kako 
komentira najavu odluke Državnog inspektorata koje je nakon provedenog nadzora utvrdilo 
da su poskupljenja nezakonita? Je li i Državni inspektorat u krivu kao i svi ostali koji već duže 
vrijeme upozoravaju na ekstraprofit i klijentelističku zaradu političkog vrha SDP-a nauštrb 
građana? U kontekstu prezaduženosti Grada tj. Holdinga i očite obveze vraćanja cijena na 
staro pita prijeti li možda Gradu Zagrebu stečaj?  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na prijedlog u vezi 

sa stadionom  navodi da je još ministrica Marina Matulović-Dropulić raskopala sjevernu 
tribinu i počela graditi stadion. Oni su došli 2000. i to su naslijedili. Bio je najžešći protivnik 
gradnje, rušenja da bi se gradilo u Maksimiru i nazvan je Mihajlom Švabićem, 
najomraženijim čovjekom za vrijeme Univerzijade, generalom iz Beograda koji je bio protiv 
Univerzijade. Paradoks je da čovjek koji je bio najžešći protivnik rušenja da bi se gradilo 
osam godina ne zna što i kako s tim napraviti. Kada su mislili da su korak prema rješenju i da 
će za 267 milijuna eura završiti projekt stadiona, uhvatio se za glavu. To je 5,5 tisuća eura po 
stolici. Pita gradsku zastupnicu bi li ona da je gradonačelnik na to pristala.  

Malo prije rekao je da je referendum politički manevar koji radi. Kandidirala su se tri 
kvalitetna ponuđača s ispravnim ponudama na pozivni natječaj nakon projektnog zadatka koji 
radi Društvo arhitekata Zagreba za Kajzericu.  
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Ima solomonski prijedlog. Gradska zastupnica mu je dala šlagvort. Kako se svi zalažu 
za dovršetak Dinamovog stadiona predložit će premijeru s ove govornice, budući da rade 
zajedno Dom hrvatskog rukometa, da zajedno naprave i Dinamov stadion. 

U vezi s pitanjem o Zagrebačkom holdingu upozorava gradsku zastupnicu da ne 
etiketira ljude bez dokaza jer govori o klijentelizmu i o koristi vrhuške SDP-a u Gradu 
Zagrebu. Ako ima za to dokaze onda svaka čast ali ako ih nema neka to ne čini. 

 
Gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

odgovora da ga zanima gdje je ta najava Državnog inspektorata o kojoj gradska zastupnica 
gospođa Margareta Mađerić govori i pišu neki mediji? Gdje to on može pročitati? Ako može, 
onda će i komentirati ali ako ne može, onda to ne će učiniti jer je ovo po principu da se izbaci 
laž i o njoj se raspravlja.  

 
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja. Iznosi da se spomenuta najava 

mogla pročitati i na teletekstu HTV-a. Ako oni nisu vjerodostojni, onda ne zna tko je. Što se 
tiče zagrebačkog, Dinamovog stadiona Gradonačelnik od 2000. godine do 2008., dakle punih 
8 godina, najavljuje rješavanje tog ogromnog problema. Zanima ju je li to i zbog 
nesposobnosti gradske vlasti da riješi taj problem? Za to su obećanje, između ostaloga, dobili 
izbore. Konstatira da nije dobila odgovor na pitanje kada će se održati referendum. 

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

upozorava gradsku zastupnicu da se koncentrira na pitanje. 
 
Gospođa Margareta Mađerić konstatira da Gradonačelnik nije odgovorio, niti na 

njezino pitanje, niti na pitanja prethodnih zastupnika, pa ga predsjednica nije upozoravala. 
Neka joj napokon odgovori kada će biti referendum i koja je sudbina stadiona? 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić nije 2000. godine izjavio da će 

oni u rekordnom roku završiti Dinamov stadion već je rekao da će taj Skadar na Bojani riješiti 
na neki način.  

U vezi s referendumom odgovara da je već rekao kako Društvo arhitekata Zagreba 
objavljuje idejno rješenje projekta stadiona na Kajzerici, a nakon toga ide priprema tendera za 
objavu pozivnog natječaja za tri tvrtke koje su konkurirale za cijenu dovršetka stadiona u 
Maksimiru. Prema tim rokovima to je kraj svibnja, kao što je već rekao. 

 
Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradsku zastupnicu da je zatražila riječ zbog povrede Poslovnika, a ne za daljnja 
objašnjenja. 

 
Gospođa Margareta Mađerić komentira da predsjednica nju upozorava a 

Gradonačelnika ne upozorava kada ne odgovori na pitanje. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

upućuje opomenu gradskoj zastupnici gospođi Margareti Mađerić jer raspravlja, a ne 
postavlja pitanje te joj oduzima riječ. 

 
 Gospodin Stipo Ćorić podsjeća da su zastupnici HSP-a već 2007. godine postavili 
pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s izgradnjom 
športske dvorane u sklopu Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor", Rapska bb, jer je obećao 
izgradnju u 2008. Obećanje nije ostvareno i u Proračunu za 2008. godinu nema financijske 
stavke za izgradnju te sportske dvorane.  

Što je razlog neuvrštavanja izgradnje ove športske dvorane u plan za ovu godinu i 
hoće li se i kada pristupiti njezinoj izgradnji?  

Nada se da nisu točne priče da do izgradnje dvorane nije došlo zbog toga jer je to bila 
inicijativa HSP-a Trnje, odnosno da će dogodine tu inicijativu pokrenuti SDP i onda će ta 
dvorana ući u plan izgradnje.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će ispitati o čemu 

se radi, pogotovo stoga što je izgradnja dvorane obećana. Nije nikakav minus što se radi o 
prijedlogu Kluba HSP-a. S obzirom da je 2008. godina u tijeku i da će biti i rebalans 
proračuna taj se objekt može uvrstiti u program.  
  

Gospodin Boris Mikšić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića kada bi mogli očekivati direktno povezivanje hrvatske metropole s prekomorskim 
zračnim lukama gdje žive Hrvati?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da Gradsko 
poglavarstvo, u ime Grada Zagreba kao 30% vlasnika, pokrene inicijativu kako bi Croatia 
Airlines promijenila svoju poslovnu politiku u korist povezivanja Grada Zagreba s 
prekomorskim zračnim lukama.  
  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je u 10. mjesecu 
prošle godine s Vladom Republike Hrvatske potpisan ugovor za proširenje Zračne luke. U 
investiciji vrijednoj otprilike 200-tinjak milijuna € 1/3 sredstava osigurali bi Grad i Vlada a 
2/3 sredstava Zračna luka iz tekućeg poslovanja. Napravili su prvi korak i nešto malo više i to 
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ulijeva optimizam. Grad nema nikakvog utjecaja na politiku Croatia Airlinesa. Eventualno se 
može, ako gradski zastupnici odluče, o tome raspraviti na sjednici Gradske skupštine i stav 
Skupštine u vezi s uspostavljanjem direktne zračne linije između Zagreba i Amerike uputiti 
Vladi Republike Hrvatske. U Zagrebu su bili predstavnici agencija iz Manchestera koja se 
bavi posredovanjem letova i ponudili su Zagrebu tijekom ljeta tri, a tijekom zime dva leta 
tjedno. Traže jamstvo Grada Zagreba od pet milijuna $ godišnje ukoliko ne ispune plan. 
Gradsko poglavarstvo će u vezi s time pripremiti prijedlog za raspravu na sjednici Gradske 
skupštine pa će to Skupština prihvati biti korak bliže rješenju. 

 
Predlaže da odgovor dopuni direktor Zračne luke gospodin Boško Matković. 

 

Gospodin Boško Matković, direktor Zračne luke Zagreb potvrđuje da Zračna luka 
Zagreb nema direktne interkontinentalne linije, već charter. To je problem s kojim se 
suočavaju niz godina. Poslovna politika Croatia Airlinesa je regionalna. To znači da kao 
regionalni član Star allianze pod patronatom Lufthanse ima određenu poslovnu politiku 
letenja u regiji na linijama od 1000 do 2000 kilometara. Interkontinentalnu destinaciju u 
Zagrebu mogu imati inozemne kompanije, koje u spletu raznih mogućnosti letenja u Europu 
biraju zračne luke koje su im profitabilne. S tvrtkom ISM Zračna luka Zagreb surađuje od 
2003. koja je najjača marketinška kuća u svijetu za istraživanje mogućnosti otvaranja linija i 
podrške koju pritom mogu dati aviokompaniji ili zračnoj luci, a ta koncepcija funkcionira na 
ispitivanju registriranih karata u zračnim lukama.  

Zračna luka Zagreb pregovara s aviokompanijama, ali postoji komercijalni dio u 
kojem one žele garanciju za pokriće rizika. Uvjeren je da gubitaka na destinaciji Zagreb neće 
biti i Grad Zagreb neće trebati pokrivati minus.  

 
Gospodin Boris Mikšić traži daljnje objašnjenje. Smatra da je sramota što mali Katar 

ima 100 prekomorskih linija, a Hrvatska niti jednu. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

konstatira da to nije bio zahtjev za daljnje objašnjenje. Upozorava gradskog zastupnika da je 
prekršio Poslovnik. 

 
Gospodin Pero Kovačević postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 

Milanu Bandiću u vezi s autopraonicom u Medvedgradskoj 18. Stanari su se obratili 12. 
travnja na 40-tak adresa e-mailom u stanju krajnjeg očaja zbog problema koje imaju s 
autopraonicom koja se nalazi na toj adresi. Radi se o zaštićenom području Grada. Traže 
postupanje nadležnih tijela, kako gradske uprave, tako i svih nadležnih inspekcija s obzirom 
na vlagu i na sve ostalo što se tamo događa. Taj se slučaj sada počeo i medijski aktualizirati. 
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Mjerodavne službe trebale bi u ovakvim i sličnim situacijama promptno postupati i 
poduzimati sve što je u njihovoj nadležnosti, dakle, sanitarna inspekcija koja je u nadležnosti 
Grada Zagreba kao i one inspekcije koje su na državnoj razini.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, u vezi s 
aktualnim slučajem gospođe Mirjane Pukanić, da se ispita kako postupaju nadležne službe 
kao Hitna pomoć, odnosno liječnici u ovakvim ili sličnim slučajevima i da se poduzmu mjere 
da se takve stvari ne bi ubuduće događale. 

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

praonicom u Medvedgradskoj koja je već dugo tamo, ali se čudi kako se mogla otvoriti na 
tom mjestu. U garaži se peru auti i voda curi na cestu. Na zahtjev stanovnika Medvedgradske 
zatražio je da sve inspekcije, ali prije svega građevinska, ustanove o čemu se radi. U 
ingerenciji Grada su sanitarna i komunalna inspekcija. O nalazu inspekcije obavijestit će 
gradskog zastupnika i stanovnike te ulice. .  

U vezi s prijedlogom da se ispita kako postupaju nadležne službe Grada Zagreba u 
slučajevima kao što je slučaj gospođe Mirjane Pukanić, odgovara da je gospodin Zvonimir 
Šostar, dr.med., pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje čuo 
prijedlog pa će ispitati što se dogodilo i ustanoviti kako treba reagirati u takvim situacijama. 

 
Gospođa Danira Bilić pitanje upućuje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 

Milanu Bandiću ali ujedno i cijelom Gradskom poglavarstvu. Pita kada će se na sjednici 
Gradske skupštine raspravljati o Strategiji razvoja športa u Gradu Zagrebu. To nije prvi puta 
da postavlja ovo pitanje i već je dobila odgovor da će biti za koji mjesec pa se to nije 
dogodilo. Razloga za postavljenje pitanja ima više, možda prije svega rezultati tematske 
sjednice Odbora za obrazovanje i šport su činjenice o postojećem stanju koje zabrinjava 
posebice zbog toga što primjerice u 70 osnovnih škola što čini 57% od ukupnog broja djeca 
nemaju uvjete ili su oni neprimjereni za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. 
Kod srednjih škola je situacija još i lošija jer 80% srednjih škola ili nema športsku dvoranu ili 
ima neprimjerene uvjete.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da institucije u 
Gradu poduzmu čim prije potrebne aktivnosti kako bi se krenulo u izradu mreže športskih 
objekata u Gradu Zagrebu. To je višestruko važno jer je donijeta Strategija dugoročnog 
razvoja športa u Gradu Zagrebu ali ovo područje se slabo ili nikako tretira. Zagreb nema 
mrežu sportskih objekata. Potrebno je napraviti cjelovitu analizu stanja i potreba te u 
planovima rezervirati prostor za te namjene, kako ne bi dolazili u situaciju da se ad hoc mora 
odlučivati u posebnim specifičnim situacijama. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić potvrđuje da je rekao kako će 
se raspravljati o strategiji razvoja športa u Gradu Zagrebu za nekoliko mjeseci. Zaključci 
Odbora za obrazovanje i šport dostavljeni su Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport.  
Rekao je da bi to trebalo biti za nekoliko mjeseci što su čuli i predstavnici tog ureda. Nada se 
da će do jeseni na bazi inventure stanja o korištenju športskih objekata biti pripremljen 
materijal za raspravu o koncepciji razvoja zagrebačkog športa o kojem će se prethodno 
raspravljati na sjednici Odbora, a potom na tematskoj sjednici Gradske skupštine. 
 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića zašto Gradsko poglavarstvo ne poštuje odredbu članka 138. stavka 
2. Statuta Grada Zagreba po kojoj ima obvezu jedanput godišnje izvještavati ovu skupštinu o 
stanju imovine Grada Zagreba. Smatra da je Predsjednica Gradske skupštine dužna reagirati 
ukoliko se to ne događa. Moli u pisanom obliku do sljedeće sjednice izvještaj o stanju 
imovine od 2005. do danas s detaljnom specifikacijom o tome kolika je naplata od zakupnina 
i od najamnina te koliko je desetaka tisuća kvadrata zemljišta otuđeno raznim nagodbama bez 
natječaja. Ujedno moli da u izvještaju budu specificirani podaci o stanovima, poslovnim 
prostorima za svaku lokaciju s adresom, opisom i podatkom o kvadratnim metrima te o 
zemljištu prema katastarskoj općini i katastarskoj čestici. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će gradska 

zastupnica dobiti sve do zareza, kao što je tražila, podatke specificirane ne samo od 2005. na 
ovamo već i od 2000. Možda će biti malo više problema jer ne zna kako su radili u Uredu za 
imovinu Grada i jesu li radili šlampasto, ali će se moći usporediti podaci za razdoblje od 
2001. do 2005. s podacima za razdoblje od 2006. do 2008., pa će se vidjeti kako je bilo, što su 
naslijedili i što su napravili, jesu li podbacili ili su napravili nešto više.  

 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnja objašnjenja. Obraća se 

predsjednici da je njezina obveza svake godine tražiti od Poglavarstva izvješće ako to ono 
samo ne učini. 

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

konstatira da se nije radilo o zahtjevu za daljnje objašnjenje. 
 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba 

gospodinu Milanu Bandiću u vezi s dvojbenom praksom zaključavanja škola koja je uvedena 
u Zagrebu a slijedom toga prosvjedovali su učenici. Dok se doista stvarno ne ustroji Ured za 
upravljanje kriznim situacijama pita kako se namjerava riješiti očigledna suprotnost između 
potrebe hitne evakuacije u kriznim slučajevima i očiglednog ugrožavanja sigurnosti učenika. 
Kako će se to riješiti i hoće li se reagirati na odluke ravnatelja o zaključavanju škole. 
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Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, tragom 
objavljene vijesti u medijima da je nekoliko svjedoka potvrdilo kako se u dvorištu Učiteljskog 
fakulteta u Savskoj cesti nalazi masovna grobnica u kojoj je pokopano više od 100 osoba koje 
su strijeljali partizani 1945., da Grad Zagreb pokrene postupak ekshumacije tih žrtava i da ih 
se dostojno pokopa na Mirogoju. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić slaže se s prijedlogom u vezi 
ekshumacijom i pokapanjem. Ako je to točno, reagirat će kao civilizirani ljudi. Inače je 
simptomatično da u Hrvatskoj još nismo završili ni I. ni II. ni III. rat.  

Na pitanje u vezi sa zaključavanjem škola, odgovor će dati gospodin mr.sc. Pavle 
Kalinić, pročelnik Ureda za postupanje u kriznim situacijama koji sada nije u dvorani, znači 
da je negdje na terenu i da djeluje. Napominje da u odgoju mladih ljudi svi imamo posla i 
zadaća od obitelji, škole, crkve. Pritom se mora voditi računa o tome da se ne smije pogriješiti 
u onom dijelu u kojem se snosi odgovornost. 

 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem i 

prijedlogom.  
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obavještava da je gospodin 

mr.sc. Pavle Kalinić jučer imenovan pročelnikom Ureda za postupanje u kriznim situacijama i 
upravo se sada vratio s terena. U njegovom dosadašnjem uredu postoje živi i zdravi ljudi. U 
dvorani je član Gradskog poglavarstva za to područje, kao i zamjenici pročelnika gospodin 
Boško Lozica i gospođa Željka Udovičić. Kada mr.sc. Pavle Kalinić analizira ovaj slučaj o 
kojem je gradski zastupnik govorio, predložit će mjere o kojima će se konzultirati s nadležnim 
uredom.  
 

Gospodin Pero Hrgović postavlja pitanje Gradonačelniku, Gradskom uredu za 
obrazovanje, kulturu i šport i drugim nadležnim uredima u vezi s poštivanjem higijenskih 
standarda u školama. Nedavno su učenici XII. gimnazije, Poljoprivredne, Prehrambeno-
tehničke i Veterinarske škole prosvjedovali ispred škole zbog loših higijenskih uvjeta, 
odnosno zbog nedostatka sapuna i WC papira u školama. Kako će se postupiti prema 
odgovornima u tim školama koji očito svojim postupanjem pobijaju sve tvrdnje o 
civilizacijskoj razini života u Zagrebu. Kada bi ovom problemu posvetili 1% pažnje koju 
posvećuju raznim putničkim agencijama za organizaciju maturalnih putovanja i raznoraznim 
izdavačima kojekakvih gluposti što hodočaste po školama, učenici sigurno ne bi izabrali jaja 
kao sredstvo komunikacije s njima. 

Predlaže Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport da preispita praksu u 
zagrebačkim srednjim školama prema kojoj roditelji moraju osobno donijeti liječničku 
potvrdu tzv. ispričnicu o opravdanom izostanku učenika zbog bolesti. Ukoliko na tržištu 
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postoje krivotvorene potvrde to je predmet za policiju a nikako razlog za sumnjičenje svih 
učenika i maltretiranje roditelja. 

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

higijenskim standardom u školama. Riječ je isključivo o šlamperaju i lošoj organizaciji, ne 
samo u Zagrebu, nego bilo gdje u Hrvatskoj, u najmanjem mjestu, ako nema toalet papira i 
sapuna u školama. Ne vidi razloga da se taj higijenski minimum ne poštuje već i više od toga. 
Misli da stanje nije alarmantno, moglo bi biti i bolje ali ovaj primjer koji se dogodio ne služi 
na čast. Povjerenje je dobro, a kontrola još bolja. Predlaže da gradski zastupnici, prema 
području na kojem su izabrani, zajedno s predstavnicima Gradskog ureda, obiđu sve 
obrazovne institucije i na licu mjesta se uvjere o stanju i predlože mjere za njegovo 
poboljšanje.  

 
Gospodin Pero Hrgović traži daljnje objašnjenje. Nije htio nikoga prozivati, jer 

sredstva za higijenu škole dobivaju ali radi se o šlamperaju na koji treba upozoriti kako djeca 
ne bi  imala osnove za ovakve akcije. 

 
Gospodin dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. upućuje pitanje Gradonačelniku Grada 

Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s odredbama Zakona o gradnji koje reguliraju 
status prometnica a izravno utječu na izgradnju ili legalizaciju izgrađenih objekata na 
području Grada Zagreba. Način i vrijeme provođenja ovog zakona stvaraju probleme a negdje 
može se reći i nepravde. Npr. onemogućeni su investitori za izgradnju ili legalizaciju 
građevina s obzirom da za veliki broj prometnica nije moguće riješiti tražene gabarite npr. 
Orehovački brijeg, Kustošijski venec itd. Koliko je provedbom ovog zakona Grad izgubio 
financijskih sredstava na ime komunalnih doprinosa i može li političkom akcijom, 
inicijativom ili razgovorima s Ministarstvom graditeljstva, odnosno Hrvatskom vladom doći 
do prijelaznog rješenja, odgode primjene i uvažavanja određenih specifičnosti?  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da planiraju s 

premijerom i Vladom Republike Hrvatske u naredna dva tjedna, kada se usuglase termini, 
održati sastanak radi otvorenih pitanja između Grada i države. Gradski zastupnik je nabacio 
još jednu temu, na koju ih tjera život tjera zbog licenciranja građevinskih tvrtki i zakonskih 
uvjeta za prometnice. Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet na tom tragu, uz određeni broj primjedbi građana, 
dobivao je i primjedbe građevinskih tvrtki. Predstavnici Grada će tražiti odgodu primjene 
nekih rješenja ili prijelazno rješenje od 6 mjeseci kako bi se ljudi prilagodili i snašli.  
 

Gospodin Ivica Perković pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u vezi s prometom u južnom dijelu Zagreba ili konkretno o povezanosti između 
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istočnog i zapadnog dijela koji su sada povezani Dubrovačkom avenijom od rotora prema 
Sarajevskoj ulici. Izgradnjom naselja i sportskih objekata pogotovo sportske arene stvorit će 
se velika gužva i nužno je produžiti Vatikansku ulicu. Kada se to namjerava učiniti jer je to 
prioritet zbog gužvi koje nastaju u dane Velesajma i drugih sajmova? 

Drugi je problem ulazak u Siget iz Avenije Većeslava Holjevca i povezivanje naselja 
Trnsko, Siget i dijela Svete Klare. Sada se promet prema najvećoj crkvi u Novom Zagrebu, 
Crkvi sv. Križa i stadionu NK Hrvatski dragovoljac odvija malom uličicom. Moli usmeni i 
odgovor u pisanom obliku.  

Daje prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandića u vezi sa 
stanjem športskih građevina u Zagrebu potaknut događajem koji se zbio u Zadru. U bližoj 
povijesti Hrvatskog dragovoljca je Darko Mateša, heroj Domovinskog rata poginuo na 
nogometnoj utakmici. Nogometna škola nosi njegovo ime, kao i turnir kojim se svake godine 
obilježava uspomena na njega. Trebalo bi pronaći rješenje kako bi se mali športski objekti 
mogli davati na korištenje na duži rok od godine dana i za davanje koncesije korisnicima uz 
obvezu izgradnje.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na prijedlog u vezi 

s produženjem roka za korištenje športskih objekata i davanjem koncesije, slaže se da je rok 
prekratak. Jučer je na sjednici Poglavarstva osnovano povjerenstvo sa zadaćom da napravi 
inventuru korištenja svih športskih objekata u Zagrebu. Nakon toga vidjet će se što je u 
funkciji športa, a što nije. Za one objekte koji su u funkciji razmišljaju i o sklapanju ugovora 
na dulji rok i o koncesiji. Ova procjena i inventura radi se pod motom "Više igrališta, a manje 
gledališta", kako bi djeca zdravije živjela i više se bavila športom.  

O odgovoru na pitanje u vezi s prometom u Trnskom i Sigetu, odnosno desno od 
Dubrovačke avenije i Avenue Malla i Crkve sv. Križa do stadiona Hrvatskog dragovoljca će u 
roku od dvije godine doći 6 do 7 tisuća novih stanovnika, jer se u Podbrežju gradi Zagrebački 
model stanogradnje. Sklop Islandske, Vatikanske i svih ostalih prilaznih ulica je na tom tragu. 
Etapno će se rješavati u naredne 2-3 godine kada naselje bude potpuno u funkciji s 
trgovačkim centrom i svim pratećim objektima kada bude dovršeno bit će lijepo naselje s 
uređenim prometnicama a do tada se treba strpjeti.  

Upoznat je s problemom rasvjete na stadionu Hrvatskog dragovoljca koji klub treba 
riješiti u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport i Zagrebačkim športskim 
savezom. 

 
Gospodin Ivan Friščić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

u vezi s izgradnjom škole u južnom dijelu Donje Dubrave u kojem nema ni jedne škole. O 
osnovnoj školi Čulinec počelo se govoriti 2003. a 2005. počela se izrađivati projektna 
dokumentacija. 2006. je napravljena podloga za izradu lokacijske dozvole i predan zahtjev za 
dozvolu. Dozvola nije izdana jer niti jedan kvadrat zemljišta na kojem bi trebala biti izgrađena 



 21 

škola ne glasi na Grad Zagreb, već jednim dijelom glasi na "Dom", društvo u stečaju a 
dvadesetak parcela na privatne vlasnike. Predviđeni trošak izgradnje je otprilike 70 milijuna 
kuna a cijena zemljišta još nije dogovorena. S obzirom da vlasnici zemljišta znaju da će na toj 
lokaciji biti škola i da je već pripremljena lokacijska dozvola to vjerojatno neće pomoći 
snižavanju cijene zemljišta. Ista stvar se dogodila prilikom izgradnje podvožnjaka na 
Čulinečkoj, koji još nije u 100% funkciji. Pita je li pravilo i u ostalim slučajevima da se GUP-
om predvidi lokacija za izgradnju npr. škole, pripremi lokacijska dozvola za izgradnju, a tek 
onda ide se u otkup zemljišta. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da ubuduće Grad 
prije izdavanja lokacijske dozvole otkupi zemljište po realnoj tržišnoj cijeni i na taj način 
uštedi gradski novac, a time i ubrza izgradnja. Moli usmeni i pismeni odgovor.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da iako je u 

posljednje tri godine napravljeno više škola i vrtića nego u zadnjih 20 godina, ima dijelova 
grada gdje to još treba riješiti, kao npr. problem u Donjoj Dubravi. Ako se utvrdi javni interes 
za školu onda se ide u nagodbu s ljudima da se kupi predmetno zemljište ili ih se kroz institut 
izvlaštenja obeštećuje po tržišnoj cijeni. Tako će biti i u ovom slučaju. Gradski ured za 
obrazovanje, kulturu i šport i Vijeće gradske četvrti poduzet će sve kako bi se ove godine 
riješili imovinsko - pravni odnosi, a nakon otkupa zemljišta treba riješiti i model financiranja 
koje može biti javno - javno preko Holdinga odjednom ili kroz 25 godina iz proračuna. Ako to 
napravi Holding, Grad će mu 25 godina plaćati iz proračuna jer nema sredstava da plati 
odjednom. 

 
Gospodin Ivan Friščić traži daljnje objašnjenje jer nije zadovoljan odgovorom i traži 

odgovor u pisanom obliku. Podatke o kojima je govorio iznio je djelatnik iz Gradskog 
poglavarstva koji je bio na sjednici Vijeća Gradske četvrti Donje Dubrave. Građani i članovi 
Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava zamolili su ga da postavi ovo pitanje. 
 

Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u vezi s parkiralištem uz Tržnicu Špansko. Prije izvjesnog vremena pregrađeno je 
parkiralište i dio parkirališta u Cesarićevoj ulici se naplaćuje. Sada je tamo nastao kaos. Ljudi 
parkiraju vozila po parkovima i po okolnim ulicama, a parkiralište danima zjapi prazno. To 
parkiralište je jedino mjesto na kojem se ljudi u Malešnici i Španskom mogu okupljati a 
naplatom parkiranja im je to onemogućeno. Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću da se to što prije riješi. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog 
u vezi s parkiralištem uz Tržnicu Špansko. Taj problem nastojat će, uz pomoć gradskog 
zastupnika gospodina Tomislava Babića riješiti već sutra gospodin Davor Jelavić, pročelnik 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet. 
  

Gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
u vezi sa skupštinskom odlukom o obvezi izvješćivanja o stanju i  poduzetim aktivnostima na 
otvaranju Ureda Grada Zagreba u Bruxellesu.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se što prije 
sanira zid u Branimirovoj ulici uz Gredelj koji se nagnuo na pješački prolaz i da se prolaz 
oslobodi za pješake kako bi mogli slobodno i bez opasnosti tuda prolaziti. 

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

Uredom u Bruxellesu. O tome se govori pola ili godinu dana ali su sada te razgovore i 
razmišljanja pospješili i misli da su blizu rješenja. Zašto su malo dulje čekali? Otvoriti ured u 
Bruxellesu je lako ali treba osmisliti što je njegov sadržaj i što se želi napraviti. Ne žele 
požuriti da ured osnuju radi ureda, plate dvoje-troje ljudi i da ovdje jednom godišnje pravdaju 
da je napravljeno malo ili skoro ništa. Obavljeni su razgovori i s rektorom Sveučilišta koji je 
izrazio želju da Rektorat, odnosno Sveučilište u Zagrebu zajedno s Gradom organizira taj 
ured. S tim se slažu i predsjednica Skupštine i predsjednik Odbora za međugradsku i 
međunarodnu suradnju. Idući će se tjedan nastaviti razgovori.  

U odgovoru na prijedlog u vezi sa sanacijom zida u Branimirovoj, ne zna točno na 
kojem je to potezu, ali to zna gospodin Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koji je 
tamo proveo 35 godina. On će sutra po povratku iz Španskog zajedno s gradskim zastupnikom 
gospodinom Žarkom Delačem na licu mjesta ustanoviti stanje i pokušati riješiti problem.  
 

Gospodin Jozo Radoš  pitanje postavlja Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću ili nekome drugome tko može odgovoriti o zajedničkoj uplatnici. Posljednjih 
mjeseci prošle godine svaki broj Komunalnog vjesnika je izvješćivao o tome kako se vrše 
pripreme i kako će od 1. siječnja građani imati zajedničku uplatnicu za vodu, odvodnju, 
čistoću i komunalnu naknadu, koja bi trebala Gradu uštedjeti poštanske i troškove tiskanja, a 
nada se da bi i građani od toga imali koristi u smislu jednostavnijeg plaćanja komunalne 
usluge i vjerojatno nekoliko kuna uštede za bankarske usluge. Prvi siječanja je davno prošlo. 
Blizu je 1. svibnja a zajedničke uplatnice još nema.  

 
Gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

odgovara da je gospodin Stipe Tojčić, potpredsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga izravno 
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uključen i voditelj je tog projekta, na kojem se radi godinu i pol dana. Riječ je o vrlo 
kompliciranoj proceduri i o integraciji cijelog niza informatičkih baza o čemu je bila 
prezentacija u Gradskoj skupštini. Ispravlja gradskog zastupnika gospodina Jozu Radoša. 
Jedinstvena uplatnica je zaživjela, ne s 1. siječnja ove, već u rujnu prošle godine u dva 
zagrebačka kvarta Kajzerici i Podsljemenu. Pripremaju još nekoliko kvartova i odlučili su se 
na postupnu fazu uvođenja zajedničke uplatnice zato da ne prave previše grešaka i da testiraju 
model na manjim dijelovima grada, jer eksperimentirati s cijelim gradom ne bi bilo pametno 
niti odgovorno. Bivša trgovačka društva imala su različite informatičke sustave. Novom 
uplatnicom povezat će se podaci Gradskog ureda za graditeljstvo koji izdaje dozvole s bazama 
podataka i spriječiti budući nered. Da bi se sredilo postojeće stanje trebat će još 6, 7 mjeseci. 
Projekt je zaživio i ide kvart po kvart, tako da će u idućih nekoliko mjeseci još nekoliko 
kvartova biti integrirano. 
  

Gospodin Jozo Radoš traži daljnje objašnjenje te moli da mu gospodin Slobodan 
Ljubičić, odnosno Gradsko poglavarstvo o tome dade što je više moguće iscrpaniji odgovor 
do točke, ne do zareza. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je ovime iscrpljen popis prijavljenih zastupnika za postavljanje pitanja i davanje 
prijedloga. Daje stanku do 11 sati. 

 

Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom. 

 
1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2007., 

Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - 
prosinac 2007.,  
Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan  
31. 12. 2007. i  
izvješća o ostvarenju programa u 2007.: 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u 

predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada 
Zagreba za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 
standard i decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 
2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 
standard i decentralizirane funkcije u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za 
financiranje javnih potreba u području učeničkog i studentskog standarda 
Grada Zagreba te sredstava za pomoći djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili 
nestalih u Domovinskom ratu za 2007. 
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- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu 
Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba sa naslova Zagrebačkog 
športskog saveza za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj 
kulturi Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi 
Grada Zagreba za 2007. 

- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 
razdoblje siječanj - prosinac 2007. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2007. i 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2007. 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 
Prijedlog zaključka u vezi s izvješćima uz Godišnji obračun proračuna Grada Zagreba 

za 2007. gradski su zastupnici primili. 
 

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2007. i izvješća su razmotrili:  
- Odbor za financije, kao matično radno tijelo i nadležna radna tijela  
- Odbor za gospodarski razvoj, 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Odbor za nacionalne manjine 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 godišnjeg obračuna 

Proračuna Grada Zagreba za 2007. i izvješća s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, obrazlaže Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2007., Izvješće o korištenju 
sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za 2007. i Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim 
kreditima i danim jamstvima na dan 31. 12. 2007. 

 
Gospodin Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 

kulture i športa, obrazlaže izvješća o ostvarenju programa u 2007.  
 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 

ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže izvješća o ostvarenju 
programa u 2007.  

 
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, obrazlaže izvješća o ostvarenju programa u 2007. 

 

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Stipo 
Ćorić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Jelena Pavičić Vukičević (u ime Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a), Jozo Radoš (ispravak netočnog navoda), Jelena Pavičić 
Vukičević (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Pero Kovačević, Joško Morić, Pero Hrgović, Asja Bebić, Ivica 
Miočić Stošić, Stipe Tojčić, Morana Paliković Gruden, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, 
mr.sc. Josip Kereta i Pero Kovačević (replika)  

Gospodin Pero Kovačević odgovara na upit predsjednice što je u njegovom izlaganju 
bila replika. 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta izražava neslaganje s replikom.  
 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 

 

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Tomislav Babić i Žarko Delač. 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 15 "protiv" i 1"suzdržan") donosi 

 

GODIŠNJI OBRAČUN 

Proračuna Grada Zagreba za 2007., 

u predloženom tekstu. 

Godišnji obračun se prilaže zapisniku. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 16 "protiv" i 1"suzdržan") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

(u vezi s izvješćima uz Godišnji obračun Proračuna Grada Zagreba za 2007.), 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

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

obavještava gradske zastupnike da Komunalni vjesnik slavi danas 40. obljetnicu svoga rada, 

pa im čestita. Čestitki se pljeskom pridružuju i gradski zastupnici. 

 

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

određuje stanku za ručak.  

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

 

2. Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja u 2007. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac pozdravlja 

gospodina Marijana Tomurada, načelnika Policijske uprave zagrebačke i njegove suradnike. 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo i MUP, Policijska uprava zagrebačka. Materijalu 

je priložen Prijedlog zaključka. 
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Izvješće su razmotrili: 
- Odbor za gospodarski razvoj, 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Odbor za nacionalne manjine, 
- Gradska koordinacija za ljudska prava i 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Klub gradskih zastupnika SNL-a podnio je Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka. 

Prijedlog je podijeljen gradskim zastupnicima. 
 
Gospodin Marijan Tomurad, načelnik Policijske uprave zagrebačke, obrazlaže 

Izvješće. 

U raspravi sudjeluju: dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. (u ime Kluba gradskih zastupnika 
SNL-a), Joško Morić, Pero Kovačević, Ljiljana Klašnja, Pero Hrgović, Danira Bilić, Tomislav 
Babić, Joško Morić (replika), Tomislav Babić (neslaganje s replikom), Ivica Miočić Stošić, 
Žarko Delač, Boris Mikšić i Ivan Friščić (replika). 

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

gradskog zastupnika gospodina Josipa Friščića da nije replicirao već je postavio pitanje. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Boris Mikšić (neslaganje s replikom), Petar Kuzele, 

mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Stipe Tojčić. 

 

Gospodin Marijan Tomurad, načelnik Policijske uprave zagrebačke, daje završnu riječ 
u ime predlagatelja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje završnu riječ te ujedno u 
ime Gradskog poglavarstva prihvaća Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka, što ga je 
predložio Klub gradskih zastupnika SNL-a.  
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Gradska skupština većinom glasova (43 "za" i 1 "suzdržan") donosi 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
s dopunom što ju je prihvatio predlagatelj, u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Resnik II 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 

Konačni prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Konačnog prijedloga su gradski 
zastupnici primili. 

 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 

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

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

zastupnika HNS-a), Zdravko Juć (ispravak netočnog navoda) i mr.sc. Miroslav Rožić 
(replika).  
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac upozorava 
gradskog zastupnika gospodina mr.sc. Miroslava Rožića da se drži replike.  

 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom) i 

Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a). 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac obavještava 

gradske zastupnike da su primili amandman gospođe mr.sc. Alenke Košiša Čičin-Šain i 
amandman gospodina Ivana Šikića na Konačni prijedlog odluke.  

 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") prihvaća da gradska 

zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain podnese amandman na Konačni prijedlog. 
 
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "suzdržanim") prihvaća da gradski 

zastupnik Ivan Šikić podnese amandman na Konačni prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika). 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba mr.sc. Tatjana Holjevac pita gradsku 

zastupnicu gospođu mr.sc. Alenku Košiša Čičin-Šain u čemu se sastojala replika. 
 
U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić (neslaganje s replikom) i Jurica Meić. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 

stanku u trajanju od deset minuta da se Gradsko poglavarstvo očituje o amandmanima. 
 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, u ime Gradskog poglavarstva, izjašnjava se o amandmanima i 
obrazlaže Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na amandmane koji je podijeljen 
gradskim zastupnicima. 

Predlagatelj prihvaća amandman gradskog zastupnika Ivana Šikića  koji time postaje 
sastavni dio Konačnog prijedloga, a ne prihvaća amandman gradske zastupnice mr.sc. Alenke 
Košiša Čičin-Šain. 

 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ za ispravak netočnog 

navoda. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradsku zastupnicu mr.sc. Alenku Košiša Čičin-Šain da ne može ispravljati 
netočan navod kada izvjestitelj u ime predlagatelja obrazlaže očitovanje Gradskog 
poglavarstva o amandmanima. 
 

Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 
planiranje i razvoj Grada, uzima riječ u ime predlagatelja. 

 
Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić 

pojašnjava odredbe Poslovnika u vezi podnošenjem amandmana na sjednici. 
 
Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
U raspravi sudjeluje Pero Kovačević. 
 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

poziva izvjestitelja da da pojašnjenje. 
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, u ime predlagatelja daje dodatno objašnjenje. 
 
Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Predsjednica daje stanku u trajanju od petnaest minuta na zahtjev Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a i Kluba koordinacije nezavisnih zastupnika. 
 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
Gospođa Morana Paliković Gruden obrazlaže razlog za stanku u ime Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a. 
 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić obrazlaže razlog za stanku u ime Kluba koordinacije 

nezavisnih zastupnika. 
 
U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Jelena Pavičić 

Vukičević (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), mr.sc. 
Miroslav Rožić, Pero Kovačević i Morana Paliković Gruden. 

 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, daje završnu riječ u ime predlagatelja i odgovara na pitanja i 
primjedbe iz rasprave. 

 
Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Stipe Tojčić ispravljaju netočni navod. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

upozorava gradskog zastupnika gospodina Stipu Tojčića da nije ispravljao netočan navod pa 
je time povrijedio Poslovnik. 
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Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv", 5 "za" i 4 "suzdržana") ne prihvaća 
amandman gradske zastupnice mr.sc. Alenke Košiša Čičin-Šain. 

 
Gradska skupština većinom glasova (22 "za", 11 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Resnik II" 

 
s amandmanima predlagatelja i amandmanom  što ga je prihvatio predlagatelj, u predloženom 
tekstu.  
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savska - 

Šarengradska - sjever" 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, 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 Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 

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

 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je zatraženo utvrđivanje kvoruma i da je otišla gospođa mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain. Daje stanku u trajanju od deset minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a. 

 
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

utvrđuje da Gradska skupština Grada Zagreba ima kvorum. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 3 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savska - Šarengradska - sjever" 

 
u predloženom tekstu.  
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, 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.  
 
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

u predloženom tekstu.  
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni 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 nadležno radno 

tijelo Odbor za zdravstvo. 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. 
 
Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 

socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o osnivanju Doma Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe 

"Sveta Rita" 
 

u predloženom tekstu.  
Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. a) Prijedlog zaključka o osnivanju Razvojne agencije Zagreb - TPZ, društva s 
ograničenom odgovornošću za promicanje regionalnog razvoja 
 b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog  

društva Terme Zagreb d.o.o. za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, 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. 
 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, 

obrazlaže prijedloge. 
 
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), mr.sc. 

Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Morana Paliković Gruden i Žarko Delač. 
 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 5 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o osnivanju Razvojne agencije Zagreb - TPZ, društva s ograničenom odgovornošću za 

promicanje regionalnog razvoja 
 

u predloženom tekstu.  
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 6 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju  

trgovačkog društva Terme Zagreb d.o.o. za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam  
 
u predloženom tekstu.  
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
8.  a) Prijedlog zaključka o suradnji i prijateljstvu Grada Nina i Grada Zagreba 

b) Prijedlog zaključka o suradnji i prijateljstvu Grada Ludbrega i Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 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. 
 
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže prijedloge. 
 
U raspravi sudjeluje Žarko Delač. 
 
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
 
ad. a) Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o suradnji i prijateljstvu Grada Nina i Grada Zagreba 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad. b) Gradska skupština jednoglasno (28 "za ") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o suradnji i prijateljstvu Grada Ludbrega i Grada Zagreba 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. međunarodnom 

izložbom grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija ZGRAF 10 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. "Festivalom sv. 

Marka" 
 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Predsjednica predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.  
 
 
ad. a) Gradska skupština jednoglasno (28 glasova "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. međunarodnom izložbom grafičkog dizajna i 

vizualnih komunikacija ZGRAF 10 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ad. b) Gradska skupština jednoglasno (28 glasova "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 10. "Festivalom sv. Marka" 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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10. Prijedlog zaključka o dodjeli dvije koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 

dimnjačarskim područjima 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
 
U raspravi sudjeluje Jurica Meić. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 glasova "za" i 2 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK  
o dodjeli dvije koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na dimnjačarskim 

područjima 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada 

Zagreba 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (28 glasova "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturno - informativnog centra 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a) i Morana Paliković Gruden.  
 
 
Gradska skupština većinom glasova (17 glasova "za", 4 "protiv" i 5 "suzdržanih") 

donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Kulturno - informativnog centra 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

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

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za"), donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Poletarac" 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, mr.sc. Berislav Radić, dr.med. daje 
stanku u trajanju od 15 minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 

 
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
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14. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za"), donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

15. Prijedlog teksta poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta 
mladih Grada Zagreba i obrasca prijavnice za podnošenje prijedloga kandidata 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za") utvrđuje 
 

TEKST POZIVA 
za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zagreba 

i obrasca prijavnice za podnošenje prijedloga kandidata 
 
u predloženom tekstu. 
Tekst poziva i obrasca prijavnice se prilaže zapisniku. 

 
 

16. a)  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole bana Josipa Jelačića 

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

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Frana Krste Frankopana 

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

e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX. 
gimnazije 

f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora III. 
gimnazije 
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g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke 
škole za osobne usluge 

h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 
dopisno obrazovanje 

i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Prehrambeno-tehnološke škole 

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

k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora 
Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 
predlaže da se zajedno raspravlja o prijedlozima. 

 
Potpredsjednik predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za"), prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole bana Josipa Jelačića 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gustava Krkleca 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku  
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  
Osnovne škole Frana Krste Frankopana 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku  
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jure Kaštelana 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku  
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX. gimnazije 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku  
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku  
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke škole za osobne usluge 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku  
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za dopisno obrazovanje 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku  
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prehrambeno-tehnološke škole 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora  
Učeničkog doma Hrvatski učiteljski konvikt 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku 
 
 
17. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Bajka" 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Malešnica" 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 
predlaže da se zajedno raspravlja o prijedlozima. 

 
Potpredsjednik predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za"), prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bajka" 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Malešnica" 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Međunarodnog centra za usluge u kulturi 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
18. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 

Doma zdravlja Zagreb - zapad 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 

Doma zdravlja željezničara 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Stomatološke poliklinike Zagreb 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 

za rehabilitaciju slušanja i govora "Suvag" 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječje 

bolnice Srebrenjak 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća 

Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
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g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 
Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 

h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 
PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, 
psihijatriju i medicinu rada 

i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 

j) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog 
vijeća Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 

k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 
za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 

l) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike 
za bolesti dišnog sustava 

m) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Zagreb - Centar 

n) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Psihijatrijske bolnice Vrapče 

o) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za 
javno zdravstvo Grada Zagreba 

 
 

Predlagatelj je Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i 
branitelje. 

 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 

predlaže da se zajedno raspravlja o prijedlozima. 
Potpredsjednik predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima. 
Gradska skupština jednoglasno (26 glasova "za") prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 glasova "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća  

Doma zdravlja Zagreb - zapad 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja željezničara 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



 46 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "Suvag" 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća  

Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća  

Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike PROMETNA MEDICINA 

za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća  

Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za bolesti dišnog sustava 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb - Centar 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Vrapče 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  
Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
19. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma  
 za starije i nemoćne osobe Peščenica 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 

c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 
predlaže da se zajedno raspravlja o prijedlozima. 

 
Potpredsjednik predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima. 
Gradska skupština jednoglasno (27 glasova "za"), prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
Gradska skupština jednoglasno (27 glasova "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
Točke od 20. do 23. su prijedlozi zaključaka o suglasnosti odnosno prethodnoj 
suglasnosti na statute 
 
20. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Ustanove Zagreb - film 
 
21. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića  
 "Medo Brundo" 

b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića 
"Šegrt Hlapić" 

c) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića 
"Sunčana" 

22. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija 
Štampar" 

23. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama 
Statuta Drvodjeljske škole 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Prijedloge za točku 21. a), b) i c) razmotrio je Odbor za obrazovanje i šport. 
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin Berislav Radić predlaže da 

se zajedno raspravlja o prijedlozima. 
 
Potpredsjednik predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 glasova "za") prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (27 glasova "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Ustanove Zagreb - film 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



 50 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić" 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Sunčana" 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Drvodjeljske škole 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

   
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje 35. sjednicu u 20,40 sati. 
 
KLASA: 021-05/08-01/86 
URBROJ: 251-01-04-08-5 
Zagreb, 24. ožujka 2008. 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur. 
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GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac 

 


