
ZAPISNIK 
37. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

15. srpnja 2008. 



ZAPISNIK 
37. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 15. srpnja 2008. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,04 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 

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

 
Nenazočani gradski zastupnici: Margareta Mađerić, Boris Mikšić; Igor Rađenović i 

Davor Šuker. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada 
Zagreba; Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; 
Zvonimir Šostar, dr.med. - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za 
područje uprave; 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; 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; mr.sc. 
Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; Jelena Pavičić Vukičević - 
pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Emil Tuk - pročelnik Gradskog 
ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za 
katastar i geodetske poslove; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim 
situacijama; Vjera Salopek - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije; Velimir 
Hlevnjak - pomoćnik pročelnika Ureda gradonačelnika; Božica Šimleša - pomoćnica 
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Damir Lasić - pomoćnik 
pročelnika Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Božidar Merlin - 
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zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Anica Tavra - zamjenica 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; Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; 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; Dragan Korolija Marinić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; 
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.: Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Marko 
Melčić - voditelj Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; 
Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje sportskim objektima; Stjepan 
Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate Kraljević - voditelj Podružnice 
Zagrebparking; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zlatko 
Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Danica 
Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Ksenija Zeman - 
zamjenjuje direktora Zračne luke Zagreb; Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne 
manjine Grada Zagreba; Jaromil Kubiček - tajnik Vijeća češke nacionalne manjine Grada 
Zagreba; Mario Iveković - voditelj Ureda Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu 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 42 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 

 
Predsjednica izvješćuje da je nenazočnost najavio gradski zastupnik Ivica Miočić 

Stošić, a zakašnjenje gradski zastupnik Željko Brebrić. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

otvara 37. sjednicu. 
 
Predsjednica 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 pokroviteljstvo nad 1. Europskim otvorenim kupom u 
polumaratonu u rolanju za kadete i juniore koje je održano 15. lipnja 2008. te nad izložbom 
"Međužupanijsko tekstilno rukotvorstvo" koja je održana 16. lipnja 2008. 

 
Obavještava gradske zastupnike da je gradski zastupnik gospodin Žarko Delač 

obavijestio 30. lipnja 2008. da je prestao biti član Hrvatske stranke umirovljenika i da je 
pristupio Hrvatskoj seljačkoj stranci.  

Primila je mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise o usklađenosti naziva Kluba 
zagrebačkih zastupnika s odredbama Statuta i Poslovnika prema kojem naziv Kluba nije u 
skladu s člankom 33. stavcima 1. i 2. Poslovnika Gradske skupštine jer gradski zastupnici 
mogu osnovati klub prema stranačkoj pripadnosti, odnosno klub nezavisnih gradskih 
zastupnika pa iako naziv kluba nije izrijekom propisan odredbama Poslovnika on proizlazi iz 
sastava kluba a svi su zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba zagrebački zastupnici. 
Stoga naziv kluba iz kojeg se ne vidi tko je njegov osnivač, odnosno koji gradski zastupnici 
čine klub nije u skladu s odredbama Poslovnika. 

 
Predsjednica daje stanku u trajanju od deset minuta na zahtjev Kluba zagrebačkih 

zastupnika. 
 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
Gospodin Joško Morić obrazlaže razlog za stanku u ime Kluba zagrebačkih 

zastupnika. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 36. sjednice Gradske skupštine 

Grada Zagreba održane 29. svibnja 2008. 
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Gradski su zastupnici primili: 
- uz poziv za sjednicu od 3. srpnja 2008. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 

predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela; 
- uz dopis dopunske dostave od 11. srpnja 2008. izvješća radnih tijela za točke od 2. do 14., 

od 16. do 25., od 27. do 32. i točku 39.; za točku 12. Zaključak Gradskog poglavarstva o 
podnošenju amandmana na Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja "Savska - Šarengradska-jug"; za točku 13. Amandman na Prijedlog odluke 
o Stipendiji Grada Zagreba za učenike srednjih škola nagrađene na međunarodnim 
natjecanjima što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić i Zaključak Gradskog 
poglavarstva o očitovanju na Amandman na Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba 
za učenike srednjih škola nagrađene na međunarodnim natjecanjima; za točku 14. 
Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada 
Zagreba što ga je podnio Odbor za mladež i Zaključak Gradskog poglavarstva o 
očitovanju na Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
Stipendiji Grada Zagreba; za točku 17. Prijedlog za dopunu Prijedloga Zagrebačke 
strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. 
što ga je podnijela Gradska koordinacija za ljudska prava i Zaključak Gradskog 
poglavarstva o očitovanju na Prijedlog Zagrebačke strategije jedinstvene politike za 
zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010.; za točku 23. Zaključak 
Gradskog poglavarstva o izmjenama Prijedloga zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o 
osnivanju Eko-stožera Grada Zagreba; za točku 24. Prijedlog zaključka, za točku 39. a) 
Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Škole za primalje, b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za klasični balet i c) Prijedlog zaključka o 
prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke 
škole za osobne usluge; Zapisnik 36. sjednice Gradske skupštine održane 29. svibnja 
2008., Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 36. sjednici 
Gradske skupštine Grada Zagreba 29. svibnja 2008. godine te primljenih odgovora, 
odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i Pregled dostavljenih materijala za 
37. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima 
dostave; 

- uz dopis dopunske dostave od 15. srpnja 2008. za točku 5. Zaključke Gradskog 
poglavarstva o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - Ranžirni 
kolodvor jug"; i Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise o Zaključcima Gradskog 
poglavarstva o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - Ranžirni 
kolodvor jug", za točku 7. Zaključak Gradskog poglavarstva o podnošenju amandmana na 
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savski park - 
zapad" i Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise o Zaključku Gradskog 
poglavarstva o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja "Savski park - zapad"; za točku 25. Dopis Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise o prijedlozima zaključaka, Prijedlog zaključka o izdavanju publikacije 
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″ZAGREB.HR″, što ga Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba predlaže da se uvrsti u 
dnevni red po hitnom postupku; izvješća matičnih i nadležnih radnih tijela za točke od 2. 
do 12., te točke 16., 18. i 20., novi pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih 
zastupnika na 36. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 29. svibnja 2008. godine te 
primljenih odgovora, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i novi pregled 
dostavljenih materijala za 37. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama 
dnevnoga reda i datumima dostave. 

 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 

i šport, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o izdavanju publikacije 
″ZAGREB.HR″. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 glasa "za") prihvaća opravdanost hitnosti za 

Prijedlog zaključka o izdavanju publikacije ″ZAGREB.HR″. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 23. prijedloga dnevnog reda, a dosadašnje 
točke od 23. do 39. budu točke od 24. do 40. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća 

 
Dnevni red 

 
1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka 
 

2. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Zagreba 
 

3. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 
grada Zagreba 

 
4. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

Sesveta 
 

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

 
6. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savski 

park - istok" 
 

7. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savski 
park - zapad" 
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8. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brezje - zona jug 
 

9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Prečko - zapad 
 

10. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Šimunska 
 

11. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savska 
Opatovina 

 
12. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

"Savska - Šarengradska-jug" 
 

13. Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih 
škola na međunarodnim natjecanjima 

 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 

 
15. Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba 

 
16. Prijedlog Zagrebačke strategije za djecu od 2008. do 2012. godine 

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

u razdoblju od 2008. do 2010. 
 

18. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2007. 
s mišljenjem revizora i s osvrtom na poslovanje 

 
19. Izvješće o obavljenim revizijama i ostalim aktivnostima Gradskog kontrolnog 

ureda za 2007. 
 

20. Prijedlog programa uspostavljanja sustava automatskog upravljanja prometom 
Grada Zagreba (AUP) 

 
21. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 

 
22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća 

srca" 
 

23. Prijedlog zaključka o izdavanju publikacije "ZAGREB.HR" 
 

24. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju Eko-stožera 
Grada Zagreba 
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25. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2007./2008. 
 

26. a) Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave 
zagrebačke 

b) Prijedlog zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave 
zagrebačke 

 
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 26. Zagrebačkom regatom 

 
28. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta "Trešnja" 

 
29. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 

 
30. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić" 

 
31. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunčana" 

 
32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Krijesnice" 

 
33. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskoga 

školskog muzeja 
 

34. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 
 

35. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala 
animiranog filma u Zagrebu 

 
36. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno 

gospodarstvo 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski 

razvoj 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja te o 

imenovanju člana i zamjenika člana Eko-stožera Grada Zagreba 



 8 

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

Osnovne škole Frana Krste Frankopana 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

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

Osnovne škole Vukomerec  
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Centra za autizam 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija 
 

38. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne 
direkcije Zagreb 

 
39. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma 

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

za starije i nemoćne osobe Pešćenica 
 

40. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Škole za primalje 

b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Škole za klasični balet 

c) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole za osobne usluge 

 
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 
Gradske skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno ili u pisanom obliku. Moli da se 
prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga kao i davanja odgovora poštuje Poslovnik. 
Na popisu prijavljenih je 11 zastupnika. 

 
Gradska zastupnica gospođa Ivana Mlinar Horvat postavlja pitanje Gradonačelniku 

Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada i Gradskom uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet u ime vlasnika katastarskih čestica k.o. Rudeš na 
području od Drvinja, odnosno Ulice Dragutina Golika do Rudeške u vezi s izgradnjom 
nastavka Baštijanove ulice, kada će ona započeti i ljudi biti obeštećeni. 

Grad već tri desetljeća planira preko njihovih parcela izgraditi nastavak te ulice. Iako su 
im nekretnine na vrlo atraktivnim lokacijama vrijede samo Gradu Zagrebu. Postojeće objekte 
ne mogu obnoviti, nadograditi niti prodati. Moli usmeni i odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže pročelnici Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode gospođi 
Doris Kažimir potpunu konzervaciju i restauraciju starog grada Susedgrada u Podsusedu, 
spomenika nulte kategorije iz 13. stoljeća koji već godinama propada zbog nebrige lokalnih i 
državnih vlasti.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s 
produženjem Baštijanove. Već 20-25 godina ljudi traže da se tamo nešto učini. Nešto je bolja 
situacija na zapadnoj strani Jankomira do rotora gdje su pred izdavanjem građevinske 
dozvole. U Baštijanovoj otkupljuju dio parcela i zemljišta. Moli gospodina Božidara Merlina, 
zamjenika pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet da kratko odgovori usmeno, a u pisanom obliku će 
biti detaljan odgovor. 

Gospodin Božidar Merlin, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odgovara da je 
Baštijanova podijeljena u nekoliko etapa. Lokacijska dozvola je izdana od naselja Špansko, 
znači od potoka Vrapčak do Zagrebačke. Tu se rade imovinsko-pravni poslovi otkupa i 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju te dionice. Znači prvo će ići do Oranica a 
dalje od Oranica do Zagrebačke. Od Zagrebačke do Rudeške i dalje od Rudeške do Golikove 
u pripremi je izdavanje lokacijske dozvole. Za to su tražili podloge za natječaj kako bi proveli 
postupak za izdavanje lokacijske dozvole. 
Nešto bolja situacija je na zapadnom dijelu. To je Baštijanova od naselja Špansko do 
Hrvatskih branitelja gdje je izdana lokacijska i građevinska dozvola i radovi su izvedeni a radi 
se na dionici od Hrvatskih branitelja do Ulice Jankomir. Tu je također izdana lokacijska 
dozvola i priprema je za građevinsku dozvolu do prve etape, do produžene ulice Medpotoki.  
Također je izdana lokacijska dozvola, to se sad zove Kovinska, ta ista trasa od ulice Jankomir 
do Ulice Josipa Lončara i od Ulice Josipa Lončara do Škorpikove. To je situacija s 
Baštijanovom. 
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Gradski zastupnik gospodin Antun Mateš postavlja Gradonačelniku Grada Zagreba 

gospodinu Milanu Bandiću pitanje u vezi sa stanjem sigurnosti u Gradu Zagrebu. Smatra da 
pitanja u vezi s promjenama šefa policije Grada Zagreba koja su danas na dnevnom redu 
sjednice neće promijeniti surovu stvarnost. Napadi na novinare, bankare, športske funkcionare 
postali su uglavnom pravilo a ne više iznimka ali kolateralna žrtva, mladi Luka Ritz koji je 
okrutno ubijen od podmlatka kriminalnog miljea posljednja je kap, kako on predmnijeva, pred 
tsunamijem nasilja koje sigurno slijedi.  

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića što je poduzeo da se 
smanji nasilje u Gradu Zagrebu jer on predstavlja instituciju pravne države. Poznato je kako 
to rješava gradonačelnik New Yorka.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da gradonačelnik New 
Yorka ima ovlasti i nadređen je policiji, a tako je i u Bruxellesu i još u nekim europskim 
gradovima, pa snose i dio odgovornosti.  

Gradska skupština Grada Zagreba danas daje prethodnu suglasnost za razrješenje, 
odnosno imenovanje načelnika Policijske uprave zagrebačke. Kao legalistu i legitimistu 
preostaje mu jedino da vrši pritisak kao što su to napravili prije deset dana i prekosutra će opet 
na presici. Istaknut će ono što je dobro napravljeno u posljednja dva tjedna u Zagrebu počevši 
od onog bedaka na Jelačić placu s ustaškom kapom kojega su sa zakašnjenjem otkrili. Trebalo 
je puno prije reagirati i tako napraviti a ne rastezati.  

Ponovno će zahtijevati i tražiti da se napravi ono što nije napravljeno o čemu bruji 
javnost već zadnjih 3-4 mjeseca od slučajeva premlaćivanja, sačekivanja i svega ostalog. 
Ponovno će na presici govoriti o svih onih 11-12 slučajeva koji su se dogodili u Zagrebu u 
posljednjih 6 mjeseci i koji bitno mijenjaju njegovu sliku kao sigurnog grada i velikih slova, 
jer voli popularno reći da se sigurnost u Zagrebu može još uvijek pisati veliki slovima. I dalje 
će na tome inzistirati. Davat će se sva materijalna, tehnička i politička potpora organima reda, 
odnosno policijskoj upravi da radi svoj posao a od njih će se zahtijevati i tražiti rezultat.  

Ne može ništa drugo reći jer nema ingerencija. Sve drugo bi se kosilo s ulogom i 
funkcijom koju obnaša kao prvi čovjek Grada. Pomno će se bilježiti sve ono što se dogodilo i 
zahtijevati i tražiti od policije da radi svoj posao. Javno će ih pohvaliti kad naprave stvari 
kako treba i na vrijeme a kritički će se osvrnuti kada ta efikasnost i djelotvornost izostane 
zbog ponekad subjektivnih a ponekad objektivnih razloga.  

Gradski zastupnik gospodin Antun Mateš traži daljnje objašnjenje. Pretpostavljao je da 
će dobiti odgovor kakav je dobio, ali zapanjilo ga je nevjerojatno populariziranje određenih 
osoba iz polumiljea npr. osobe uhićene na slovenskoj granici kojoj Večernji list daje naslovnu 
stranicu. Drži da bi bilo oportunije da se takve osobe ignoriraju a ne da ih se svima nameće 
kao paradigmu nekih heroja, mačo tipova koje onda pojedini mladi uzimaju kao uzor. 
 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradskog zastupnika da je prema Poslovniku imao pravo zatražiti daljnje 
objašnjenje a ne davati konstatacije. 

Gradski zastupnik gospodin Antun Mateš odgovara da je dao svoje daljnje objašnjenje. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić neće dalje govoriti o pitanju 
sigurnosti, ali najavljuje da će se o tome raspravljati na jesen na tematskoj sjednici u skladu sa 
zaključkom Gradske skupštine. Tome će prethoditi konferencija o sigurnosti u Gradu 
Zagrebu, a tehnički će to odraditi Ured za upravljanje u hitnim situacijama. Bilo bi dobro da 
se saznaju iskustva europskih metropola koje imaju slične ili iste probleme. Ovo što se događa 
u Zagrebu je preslika onoga što se događa u europskim metropolama, manje više sličnih ili 
istih situacija. To nas ne treba ohrabrivati i ne treba stavljati u situaciju olakotnih okolnosti i 
kako bi mogli reći da nam je lakše jer se i drugdje događa, već želimo biti bolji.  
 

Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića tko je načelnik Policijske uprave zagrebačke? Vjerojatno bi svi 
odgovorili da je načelnik Ivica Tolušić, ali on ovdje ima rješenje prema kojem Marijan 
Tomurad nije razriješen dužnosti načelnika Policijske uprave zagrebačke, jer je postupak u 
tijeku već je samo privremeno premješten. Također ima rješenje od 20. 06. 2008. da ni Ivica 
Tolušić nije imenovan, već je dapače samo privremeno premješten.  

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
prekida gradskog zastupnika gospodina Peru Kovačevića i upozorava da je to danas na 
dnevnom redu sjednice. 

Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević nastavlja i pita Gradonačelnika je li dobio 
bilo kakvu službenu obavijest Vlade ili Ministarstva unutarnjih poslova da je postavljen novi 
načelnik ili je to bila samo medijska špekulacija.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću i Gradskom 
poglavarstvu Grada Zagreba da pokrenu inicijativu za izmjenu članka 14. stavka 4. Zakona o 
policiji kako bi Gradska skupština Grada Zagreba mogla davati suglasnost na imenovanje, 
odnosno razrješenje načelnika Policijske uprave zagrebačke jer su gradski zastupnici 
odgovorni, odnosno suodgovorni za opću sigurnost u gradu Zagrebu.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara kako je gradskom 
zastupniku gospodinu Peri Kovačeviću poznato da je ravnatelj policije zatražio mišljenje o 
prijedlogu za razrješenje, odnosno imenovanje načelnika Policijske uprave zagrebačke i 
uputio ga predsjednici Gradske skupštine a ne Gradonačelniku Grada Zagreba. Poslije 
današnje sjednice Skupštine nakon prethodne suglasnosti vjerojatno ćemo imati imenovanog, 
raspoređenog načelnika policijske uprave. Ova je procedura preduvjet da bi se to realiziralo.  

Prilika je još da kaže sljedeće. Obasut je zadnjih deset dana pitanjima o Nikici Jelaviću, 
Gradskom poglavarstvu i Laništu, gradnji, dugu od 10 milijuna kuna. S ove govornice još 
jednom poručuje da taj skandal, insinuacije, objede i laži odbija s indignacijom i ako bilo tko 
zna da firma Nikice Jelavića  radi s Gradom na Laništu ili da nešto duguje Gradu neka to 
dostavi medijima i nadležnim organima. Gradsko poglavarstvo nije istražni organ niti se u 
gradskim uredima s time bave. Poznato je da institucije pravne države rade svoj posao. Koliko 
zna niti jedna tvrtka Nikice Jelavića ne radi poslove za Grad, iako bi to mogle kao i svaka 
druga tvrtka u skladu s procedurom i pozitivnim zakonskim propisima. Ako netko ima 
spomenute podatke  neka ih podastre a u protivnom poručuje neka se ne radi taj zločesti 
posao. Zna da je predizborna kampanja i specijalni rat, ali što je previše je previše.  
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Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću da ubuduće Grad i Gradska skupština Grada Zagreba ne trpe zbog 
unutarstranačkih izbora u SDP-u jer se zbog toga prvi put sjednica Skupštine nije održala u 
jednom mjesecu.  

Pita gospodina Slobodana Ljubičića, predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
ili Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića u vezi s osiguranjem ZET-ovih 
tramvaja i natječajem na kojem je pobijedila Croatia osiguranje ali je posao dobila privatna 
osiguravajuća tvrtka. Cjelokupni posao osiguranja Holding godišnje nepotrebno plaća milijun 
kuna više nego što je Croatia ponudila pa će građani plaćati tri milijuna kuna više kroz tri 
godine. U tijeku su pregovori za osiguranje 214 novih autobusa i koristi se isti scenarij. Sve se 
radi pod krinkom da leasing brine o cjelokupnim troškovima osiguranja, održavanju vozila i 
najmu.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će, ako je točno ovo 
o čemu je govorila gradska zastupnica USKOK sutra biti u Holdingu i poziva ih da to učine 
odmah. Sumnja da je to točno. Riječi izgovorene s ove govornice imaju težinu samo kada su 
argumentirane, ali trebala bi postojati i odgovornost za izrečenu riječ. Ako je točno ovo što je 
rekla gradska zastupnica onda poziva nadležne institucije da ustanove što je s tim natječajem i 
da se javnosti podastre što se događa, uz dužno štovanje prema borbi osiguravajućih društava 
za dividendu. On to razumije. To je realna stvar. Gradski zastupnici dobit će odgovor u 
pisanom obliku te najavljuje da će gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. kratko usmeno odgovoriti. 

U odgovoru na prijedlog u vezi s izborima u SDP-u i sjednicom Skupštine s 
indignacijom odbija da sjednice nije bilo zbog izbora u SDP-u. Oni su još uvijek demokratska 
stranka i ne prilagođavaju Skupštinu stranačkim interesima što on najbolje demantira svaki 
dan nastojeći da o stranačkim stvarima ne govori ni na presici poslije sjednice Gradskog 
poglavarstva. Misli da je dovoljno jasan. Predsjednica Skupštine može potvrditi da su na 
sjednici Predsjedništva Gradske skupštine dogovorili da se u lipnju ne održi sjednica 
Skupštine jer nije bilo dovoljno materijala. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
potvrđuje da je tada bilo  pripremljeno samo deset točaka. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da su zbog toga na 
sjednici Predsjedništva dogovorili da u lipnju neće biti sjednice Skupštine, a ne zbog SDP-
ovih unutarstranačkih izbora. 

Gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
odgovara da je oduvijek želio da sve poslove osiguranja u Zagrebačkom holdingu dobije 
Croatia osiguranje, jer se radi o državnoj tvrtki. Zastupnik u Gradskoj skupštini koji je iz te 
tvrtke može to posvjedočiti. Međutim, u ovom slučaju gospođa zastupnica iznijela je niz 
netočnosti što se lako može provjeriti, a najbolji demanti ili najbolji odgovor na pitanje mogu 
dati oni zastupnici, vjeruje da ih ima ovdje više, koji su svoje vozilo uzeli na leasing. Pravo 
osiguranja vlasništva ima vlasnik, dakle leasing kuća. Predmet natječaja je cijena korištenja 
kilometra, sata, dana, godine ili prometnog sredstva o kojem je riječ. Kada netko uzme vozilo 
od leasing kuće ne može birati osiguranje vlasništva. To je apsurdno.  
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Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja. Nije rekla da je zbog 
unutarstranačkih izbora odgođena Gradska skupština, već da zbog unutarstranačkih sukoba u 
SDP-u nije bilo sjednice. 
 U vezi s pitanjem o osiguranju navodi da je prvo bio natječaj na kojem je Croatia 
osiguranje imala najnižu ponudu ali nije dobila posao. Leasing plaćaju građani Grada 
Zagreba. Trebali bi, po njezinom mišljenju, biti zainteresirani da se rata plaća što manje a ne 
što više radi nekih interesa.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u dopunskom obrazloženju još 
jednom ponavlja da će odgovor u pisanom obliku u vezi s Holdingovom nabavom i leasingom 
dobiti svi gradski zastupnici. Radi se o izuzetno osjetljivoj materiji i o poslu i ogromnim 
sredstvima. Prema tome to mora biti transparentno do zareza i na tome inzistira.  
 
 Gradski zastupnik gospodin Mišo Zorenić pita Zagrebački holding, d.o.o, Podružnicu 
ZET u vezi s korištenjem biodizela u javnom gradskom autobusnom prijevozu koje je 
svojedobno predložio HSS, kakva su iskustva te troše li autobusi koji nose natpis biodizel to 
gorivo ili je možda pokus napušten? 
 Gospodin Ivan Tolić, član Uprave Zagrebačkog holdinga, d.o.o. i voditelj Podružnice 
Zagrebački električni tramvaj odgovara da je ZET prije dvije godine krenuo u pokus uvođenja 
biodizela. Imaju prilično loša iskustva. Biodizel su uveli na 11 autobusa novije proizvodnje. 
Nakon dvije godine napravili su nekoliko različitih analiza koje su pokazale da ti autobusi 
troše 25% više goriva i da ispuštaju više štetnih tvari. Razočarala ih je i emisija CO2. Biodizel 
koriste i dalje. Jedan ugovor su već konzumirali. Sad centralna nabava završava projekt za 
novu tranšu. Nastavit će jednim dijelom koristiti biodizel i očekuju od proizvođača da 
biodizel dovedu do te mjere da bude isplativ, ne samo ekološki već i financijski. 
 
 Gradski zastupnik gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića može li se izdvojiti sjeverni dio parka Maksimir koji je  u 
vlasništvu Šumarskog fakulteta i da o njemu Grad preuzme brigu kao što je vodi za dio kojim 
upravlja Javna ustanova Maksimir. 
 Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se na području 
Bundeka ili Jaruna, po uzoru na Mogilu u Maksimiru, koja je izgrađena od grumena zemlje iz 
različitih dijelova Hrvatske, postave kuće iz različitih dijelova Hrvatske. U tom smislu  
predlaže da se u Zagrebu izgradi goranska kuća.  
 Moli na pitanje i prijedlog pismeno očitovanje 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se nažalost neće 
moći na kratkoj špagi riješiti priča da Grad Zagreb preuzme vlasništvo parka Maksimir. Po 
njegovom mišljenju to nije ni toliko bitno, već je bitno da se Javna ustanova Maksimir 
dogovori s Hrvatskim šumama, Agronomskim i Šumarskim fakultetom kako osvježiti taj park 
i urediti ga kao što je uređen Bundek. Na jednoj drugoj  razini treba urediti Savicu i jezera. 
Prije 15 dana imali su prvi sastanak s predstavnicima navedenih institucija kako bi ponajprije 
riješili pitanje parkiranja na ulazu u Maksimir na Prilesju s lijeve strane. Idući tjedan u utorak 
imat će ponovo sastanak s predstavnicima Hrvatskih šuma i svim zainteresiranim stranama 
kako bi se krenulo u uređenje parka do trećeg jezera, uredile šetnice, osvjetljenje, čuvajući 
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floru i faunu u dogovoru sa strukom. To treba biti park u kojem će ljudi moći jogirati 24 sata i 
osjećati se ugodno. Napravit će od Maksimira biser čuvajući svako drvo, svaku klupu, urediti 
staze, osvijetliti svaki sada tamni budžak. Stavit će Maksimir u punu funkciju građanima 
Grada Zagreba. Rijetko koja metropola ili veći grad u Europi ima takav biser, pluća grada na 
dohvat grada. Maksimir treba staviti u funkciju tako da se svaki čovjek može osjećati lijepo i 
na Vidikovcu i pred švicarskom kućom pijući kavu, kao i oni koji su malo zahtjevniji pa hoće 
jogirati po danu ili po noći. Nada se da će do jeseni izvršiti sve pripremne radnje i u 9. 
mjesecu započeti s radovima kako bi se do zime odradilo veliki dio posla. 

Na prijedlog u vezi s goranskom kućom odgovara da kao gradonačelnik mora voditi 
brigu o svim hrvatskim regijama i paziti kako ne bi neku povrijedio. Na Jarunu pripremaju 
projekt "Hrvatska u malom" gdje bi prikazali sve hrvatske regije i hrvatske kuće. Tamo će biti 
i goranska kuća. 
 
 Gradski zastupnik gospodin Joško Morić podsjeća da je na prošloj sjednici Gradske 
skupštine koja se održavala dan uoči Thompsonovog koncerta u Zagrebu upozorio da bi se na 
tom koncertu moglo dogoditi ono što nitko ne želi. Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin 
Milan Bandić se dan uoči koncerta ogradio od potencijalnih incidenata takve vrste i tražio kao 
i inače u svojoj poznatoj formulaciji neke institucije pravne države rade svoj posao. Nakon 
koncerta krenula je lavina naknadne pameti. Politička se šteta dogodila zato što državna 
izvršna vlast koja je za to odgovorna i nadležna nije obavila posao u skladu s Ustavom i 
pravnim sustavom. Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića zašto je 
dopustio da premijer naknadnom pameću politički podmeće na onome što je propustila učiniti 
državna izvršna vlast i politički podmetati udrugama branitelja u Zagrebu i građanima, 
odnosno Gradu Zagrebu a ne osobno Gradonačelniku. Zašto nije javno jasno i glasno kazao 
da je ta šteta nastala zbog toga što je državna izvršna vlast propustila učiniti ono što je bila 
dužna? 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da inicira 
promjenu Zakona o policiji kako bi u dogledno vrijeme Grad Zagreb imao pravnog temelja za 
osnivanje gradske policije koja bi se bavila prevencijom kaznenih djela i prekršaja, 
regulacijom prometa u kretanju i mirovanju i tzv. manjim sigurnosnim problemima. To bi 
povećalo razinu sigurnosti u gradu i oslobodilo državnu policiju, odnosno državnu izvršnu 
vlast tih veza kako bi se bolje mogli usredotočiti na teške ugroze života i imovine građana. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je gradski zastupnik 
dobro eksplicirao ali naglašava da i Gradski ured zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 
odnosno HVIDR-a Grada Zagreba organizirala koncert u povodu Dana branitelja. On nije 
tada imao presicu i ogradio se od toga već su to učinili organizatori, branitelji Grada Zagreba 
koji su prevenirali na svojoj presici i unaprijed se ogradivši od eventualnih nepodopština koje 
bi se mogle dogoditi. Nažalost su imali pravo. On je reagirao nažalost kasno, sada priznaje da 
je pogriješio. Trebao je reagirati odmah nakon koncerta a ne čekati dva tjedna da netko bude 
efikasan. Tu je gradski zastupnik u pravu. Pogriješio je i snosi dio svoje odgovornosti, ali je 
naučio nešto iz toga. Svaka dva tjedna će podsjećati one koji trebaju raditi svoj posao da ga 
rade, tražiti i zahtijevati od njih rezultate ali i pohvaliti ono što je dobro napravljeno.  
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Naknadnu pamet bilo čiju ne bi komentirao, svatko odgovara za svoje riječi. Samo će još reći 
da 80 ili 100 tisuća ljudi na Trgu bana Jelačića nisu ustaše i da to nije bio ustaški koncert, ali 
dobiva te neprimjerene obrise kada policija za mjesec dana ne nađe šačicu jada koja je 
zasjenila tih 80 tisuća. Dobro je da je policija reagirala i privela tog mladića.  Trebalo je to 
napraviti odmah i reagirati kao i na svakom skupu. Ponovo govori da dostojanstvenost i 
domoljubnost tog koncerta ne bi dolazila u pitanje da se reagiralo na vrijeme. Ponosan je na 
hrvatsku zastavu i na hrvatski grb kao i gradski zastupnik. Poznato je što ne prihvaćaju i s 
indignacijom odbijaju i osuđuju i što se ne smije događati u europskom Zagrebu. Oni koji su 
za to zaduženi trebaju odmah reagirati a ne čekati mjesec dana. 
 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
podsjeća Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića da je gradski zastupnik 
predložio da se inicira izmjena Zakona o policiji. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da gospodin Joško 
Morić kao vrhunski profesionalac zna da se u postojećem zakonskom okruženju ne može ništa 
promijeniti u vezi s nadležnošću Grada Zagreba prema policiji. 

U vezi s prometom u mirovanju uspjeli su se izboriti da gradsko komunalno redarstvo 
od jeseni dobije određene ingerencije u vezi s mandatnim kaznama i drugim pitanjima. Ostalo 
MUP neće pustiti iz nadležnosti  jer se radi o redovnom instumentariju za očuvanje poretka i 
strukturno i hijerarhijski posloženom.  
 
 Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi sa športskim objektima za koje je rečeno da će u Holdingu 
zajedno sa svim komunalnim i ostalim trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba 
bolje proći. Već se prošle godine moglo uočiti da ti objekti ulaze u minus što do tada nije bio 
slučaj, a ove godine taj minus je značajno veći i iznosi čak 45 milijuna kuna. S obzirom da se 
oni direktno i indirektno financiraju iz gradskog proračuna a sami najmanje mogu utjecati na 
realizaciju sredstava pita hoće li iznos od 30 milijuna kuna koji nije realiziran iz proračuna u 
protekloj godini biti uprihodovan ove godine, hoće li se to rješavati preko Holdinga ili se 
možda razmišlja da se sportski objekti s obzirom na ove činjenice izvuku iz Holdinga. 
 Ponovno predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću 
raspravu o Strategiji razvoja športa u Gradu Zagrebu 2006. - 2010. Napominje da se danas 
raspravlja o dvjema strategijama, a raspravljalo se i o drugima. Na njezine ranije prijedloge s 
tim u vezi dobivala je odgovor da će to biti, ali to se još uvijek nije dogodilo. Smatra da šport 
zaslužuje da se o njemu i strategiji njegovog razvoja raspravlja kao i o svim ostalim 
strategijama u ovoj gradskoj skupštini te očekuje da će se to doista dogoditi na jednoj od 
sljedećih sjednica. 
 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje potvrđuje 
da imaju problema u športskim objektima i u Podružnici Zagrebačkog holdinga za upravljanje 
športskim objektima, 40-tak milijuna kuna je dubioze ili kako netko kaže gubitak. Nije to 
gubitak već nisu platili ono što je zatraženo da se napravi u Domu sportova za Svjetsko 
stolnotenisko prvenstvo i balon na Mladosti. Sada rade više gledališta a manje igrališta. 
Podržava gradnju stadiona ali će se kroz strategiju športa morati ići u pravcu omasovljenjenja 
športa. Sada je apsurdna situacija utrke u tome tko će napraviti veći stadion za veliko športsko 
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događanje, međutim ta velika športska događanja su dva, tri ili četiri puta godišnje. Na 
domaćim nogometnim utakmicama se za cijelo prvenstvo okupi gledatelja kao na utakmici 
Bayerna u Münchenu na Allianz Areni, a kapaciteti su 30 puta veći. Podružnica za upravljanje 
športskim objektima sanirat će se do kraja godine dijelom preko rebalansa proračuna a 
dijelom preko Holdinga. Posljednjih 15, odnosno mjesec dana radi se inventura objekata na 
športskim objektima. Dio objekata je prenijet na Holding ali dio nije. Do kraja godine to treba 
administrativno i tehnički napraviti i strateški se odrediti. 20 do 30 milijuna kuna curi, bježe 
novci iz objekata koji se neadekvatno koriste na športskim objektima u Zagrebu. I tu je jedan 
dio sredstava iz kojih će se alimentirati sve ovo što gradska zastupnica opravdano govori. Do 
kraja godine će podvući crtu. Sve športske objekte će preuzeti Podružnica. Podvući će crtu pa 
će samo oni koji koriste poslovne prostore ili lokale na športskim objektima te uredno 
podmiruju svoje obaveze moći ostati i dalje. Doći će drugi ljudi pa će s kadrovskim 
osvježenjem unutar Podružnice u suradnji predsjednikom Uprave Holdinga pronaći i rješenje 
do kraja godine da se gubici dovedu na nulu. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport i 
Gradsko poglavarstvo pripremit će za sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prijedlog 
strategije razvoja športa u Gradu Zagrebu za sljedećih pet godina.  
 Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem o 
održavanju sportskih objekata. To nema veze sa velikim sportskim natjecanjima, jer šport nisu 
samo vrhunska natjecanja niti vrhunski igrači i klubovi već je on puno više i značajnije pa 
misli da je to važna tema o kojoj bi se trebalo raspravljati.  
 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i zalaže se 
da se krajem godine održi sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba o športu, jer se u 
Gradskoj skupštini ima što reći o športu u koji Grad dovoljno ulaže. 
 Pitanje je ulaže li se dovoljno u sve grane i troše li se sredstva koncentrirano i 
sadržajno tamo gdje bi trebalo te upravlja li se njima najracionalnije i najefikasnije. O tome i 
o svim ostalim temama može se otvoriti rasprava. Poziva gradsku zastupnicu i sve one koji 
mogu doprinijeti da Gradski ured zajedno s uglednim športašima ovoga grada pripremi 
materijal na dobrobit omasovljenja športa a ne samo vrhunskih natjecanja. Zalaže se i za 
vrhunski šport i za profesionalizam ali toga nema bez masovnog bavljenja športom. 
  
 Gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi s rupom između Jadranske avenije i Jankomirskog mosta. 
koja se zove Športsko-rekreacioni centar Lučko s naglaskom na veslačke staze, hoće li u 
ovom stoljeću biti završene veslačke staze i Športsko-rekreacioni centar. Moli usmeni i pisani 
odgovor. 
 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će pročelnik 
Gradskog ureda za gospodarstvo gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo odgovoriti na dio pitanja 
koji je u ingerenciji Gradskog poglavarstva, odnosno Gradskog ureda za gospodarstvo. Veći 
dio tih pitanja je u ingerenciji države. Do iduće sjednice Skupštine pribavit će se ne samo 
odgovor Gradskog ureda već i nadležnih institucija.  
 

Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain konstatira da je u svibnju 
na pitanje u vezi s izvješćem o stanju gradske imovine dobila pozamašan odgovor. S tim 
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odgovorom nije riješena godišnja obveza Gradskog poglavarstva koja nije izvršena još od 
2005. otkada Gradsko poglavarstvo nije podnijelo izvješće o stanju imovine. Nada se da će 
gradski zastupnici u narednom periodu dobiti spomenuto izvješće. U odgovoru što ga je 
dobila nisu obuhvaćeni podaci o cijeloj gradskoj imovini npr. o onoj koja je prenijeta u 
Holding te kako se upravlja sa Zagrepčankom, Badelom, Goricom, Baštijanovom, Krajiškom, 
Šubićevom. 

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića kada će Gradska 
skupština dobiti za raspravu izvješće o stanju imovine koje je Gradsko poglavarstvo obvezno 
podnijeti. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću jer su je građani na 
tribini u Brezovici zamolili da im se konačno vrati njihovo poljoprivredno zemljište. Navodno 
je Grad čak podizao hipoteku na to zemljište. 
 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne zna za hipoteku u Brezovici 
pa gradsku zastupnicu moli da mu danas ili sutra dostavi točne podatke o čemu se radi. 
Naglašava da Grad Zagreb nije mogao dizati hipoteku na privatnu imovinu. To je kazneno 
djelo. Treba vidjeti o čemu se radi i pokušati odmah riješiti problem.  
 Na pitanje u vezi s izvješćem o stanju imovine odgovara da to nije samo obveza 
Gradskog poglavarstva prema Gradskoj skupštini, već je ona i prema državnoj reviziji. 
Ispričava se što taj posao nisu još napravili, ali nisu htjeli palijativno raditi već su zasukali 
rukave. To je opsežan posao. Do kraja godine će taj posao odraditi. Bez popisa imovine, kao 
što to mora i svaki seljak na svom imanju, ne može se naprijed. 
 Ponavlja ako je bilo nesporazuma u vezi s poljoprivrednim zemljištem u Brezovici da 
ih treba odmah riješiti.  
 Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnja objašnjenja 
u vezi s prijedlogom, jer su je građani zamolili da Gradonačelnik Grada Zagreba odgovori je 
li podizana hipoteka na te nekretnine. Zatražit će od građana točne podatke o česticama itd.  
 U vezi s pitanjem o izvješću o stanju gradske imovine smatra da je najvažnije 
poštivanje Statuta a izvješće treba biti jednogodišnje a ne trogodišnje. Obveze prema reviziji 
su nešto sasvim drugo.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gradskoj zastupnici 
gospođi mr.sc. Alenki Košiša Čičin-Šain da ju je pozvao da dostavi podatke za Brezovicu 
kako bi se moglo provjeriti je li nastao nesporazum i da to treba hitno riješiti. Ništa drugo nije 
rekao. 
 Što se tiče izvješća o stanju imovine rekao je da su upravo zato da ne daju palijativno 
izvješće prionuli poslu i do konca godine će dati kompletno izvješće o stanju imovine. Moli 
za strpljenje. 
 

Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada 
Zagreba gospodina Milana Bandića je li moguće da je donijeta odluka o ukidanju 
Komunalnog vjesnika čiju 40. godišnjicu su ove godine proslavili u ovoj skupštini i u tu čast 
rezali tortu. Radi se o listu koji se štampa u 25000 primjeraka, koji izlazi 40 godina, ima 16 
stranica u punom koloru i za kojega Grad Zagreb godinama izdvaja između 3 i 4 milijuna 
kuna godišnje. 
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Ako izvršna vlast nije bila zadovoljna suradnjom s Pučkim otvorenim učilištem trebalo 
je reći što nije valjalo. Podsjeća Gradonačelnika da je gospodin Stipe Tojčić u prethodnom 
mandatu pobrojao broj njegovih fotografija u jednom broju Komunalnog vjesnika. Bilo ih je 
trinaest. Novine se gase nakon 40 godina bez posebnih istraživanja. 

Zbog čega je tako ishitreno i u tajnosti donijeta odluka o ukidanju Komunalnog 
vjesnika? Ako postoje ta istraživanja moli da joj se dostave. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nitko nije govorio o 
ukidanju Komunalnog vjesnika. Komunalni vjesnik samo doživljava svoj konceptualni i 
sadržajni preobražaj. Imat će ljepši papir, bit će praktičniji, formata "24 sata" da ga ljudi lakše 
čitaju. Postojeća redakcija i novinari koji rade u Komunalnom vjesniku radit će posao u 
AGM-u. Za proteklih 40 godina i njega vežu memorije i emocije, jer je emotivan čovjek. 
Treba pričekati mjesec, dva ili tri da ovi ljudi koji pošteno i odgovorno rade svoj posao u 
redakciji Komunalnog vjesnika, a radit će nadalje u ZAGREB.HR-u s boljim konceptom i 
sadržajem lista. Nikakvu ishitrenu odluku nisu donijeli niti su nešto ukinuli. Godišnje su 
davali 3 milijuna 800 tisuća kuna Pučkom otvorenom učilištu za tiskanje i distribuciju lista i 
to će biti okvirni iznos i za AGM. Inače nije kolega Tojčić njegove fotografije u tom listu 
pomno prebrojio već je to svojedobno učinio Filip Borac sada voditelj Podružnice Tržnica 
koji je nabrojio dvadeset i osam fotografija. Tada mu je odgovorio kako bi i on da je bio 
subotom i nedjeljom uz njega po gradu bio makar na pola fotografija. Ako je dakle u tom listu 
i bilo toliko njegovih fotografija znači da se zbog toga ne mijenja. 

Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnje objašnjenje s 
obzirom da se za izdavanje novina radi projekt a tako se i gase. Traži u pisanom obliku 
analize na osnovu kojih je donesena odluka o gašenju Komunalnog vjesnika i osnivanje 
novog lista ZAGREB.HR. 
 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 
detaljan odgovor u pisanom obliku o konceptualnim, sadržajnim i distribucijskim razlozima. 
Gradskoj zastupnici će dostaviti ne samo prvi broj, već ju poziva da im pomogne kao iskusna 
osoba koja je radila u toj branši. 
 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je ovime iscrpljen popis prijavljenih zastupnika za postavljanje pitanja i davanje 
prijedloga. 
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1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka 

 
Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 

 
Gospodin mr.sc. Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva obrazlaže 

Izvješće i Prijedlog. 
 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o mirovanju i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
poziva gradskog zastupnika gospodina Luku Šimurinu da položi prisegu. Čita tekst prisege. 
Nakon toga gradski zastupnik priseže. 

Predsjednica čestita gradskom zastupniku gospodinu Luku Šimurinu i želi mu uspjeh 
u radu. 
 
 
2. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

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

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i Željko 
Brebrić (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a). 

 
Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluje mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba zagrebačkih 

zastupnika). 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 

3. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 
grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

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

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog. 
 

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

obavještava gradske zastupnike da gradska zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain želi 
podnijeti amandman na Prijedlog. Amandman je podijeljen gradskim zastupnicima. 

 
Gradska skupština većinom glasova (11 "za", 17 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća 

da gradska zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain podnese amandman. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a). 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 3 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

Sesveta 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

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

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog. 
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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. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada daje dodatna obrazloženja. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 3 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja "Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug" 
 
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, 

koje je razmotrilo amandmane predlagatelja te 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 i 

amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 
planiranje i razvoj Grada obrazlaže Konačni prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika) i Ivica 
Perković (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. 
 
Gospođa Danira Bilić ispravlja netočni navod. 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 7 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

"Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug", 
 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savski 

park - istok" 
 
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. 
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U raspravi sudjeluju: Asja Bebić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Danira Bilić 
(replika). 

 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savski park - istok", 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savski 

park - zapad" 
 
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, 

koje je razmotrilo  i amandmane predlagatelja te 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 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. 
 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) 
i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 
planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savski park - zapad", 

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
8. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brezje - zona jug 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

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

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a). 

 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Brezje - zona jug, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Prečko - zapad 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

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

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a). 

 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Prečko - zapad, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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10. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Šimunska 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

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

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže 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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (20 "za", 8 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja Šimunska, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
11. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savska 

Opatovina 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

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

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluje 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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za" i 7 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savska Opatovina, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

"Savska - Šarengradska-jug" 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 
Prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga su gradski zastupnici primili. 

 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo, koje je 

razmotrilo i amandmane predlagatelja te 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 Prijedlog i amandmane s 

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

planiranje i razvoj Grada obrazlaže 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. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 8 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

"Savska - Šarengradska-jug", 
 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 

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

Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom. 
 
 

Ovim dijelom sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 
 
 
13. Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih 

škola na međunarodnim natjecanjima 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela 
- Odbor za financije i 
- Odbor za mladež. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
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Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić podnijela je Amandman na Prijedlog. 
Amandman su gradski zastupnici primili. Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu i 
Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 

 

Gradsko poglavarstvo je djelomično prihvatilo Amandman pa taj dio amandmana 
postaje sastavni dio Prijedloga. Očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici 
primili. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 

i šport obrazlaže Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluje Danira Bilić. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 

i šport u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić povlači dio amandmana koji Gradsko 

poglavarstvo nije prihvatilo. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike  
srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, 

 
s djelomično prihvaćenim Amandmanom, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i Odbor za 

mladež nadležno radno tijelo, koji je podnio Amandman na Prijedlog. 
Amandman Odbora za mladež je dostavljen Gradskom poglavarstvu, Odboru za 

obrazovanje i šport i Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 
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Odbor za obrazovanje i šport razmotrio je Amandman. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela i 

Amandman. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela i Amandman gradski su zastupnici primili. 
 
Gradsko poglavarstvo je prihvatilo Amandman koji postaje sastavni dio Prijedloga. 

Očitovanje su gradski zastupnici primili. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 

i šport obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba, 

 
s dijelom Amandmana što ga je prihvatio predlagatelj, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog zaključka o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izboru članova Savjeta mladih Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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16. Prijedlog Zagrebačke strategije za djecu od 2008. do 2012. godine 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Odbor za nacionalne manjine i 
- Gradska koordinacija za ljudska prava. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 

i šport obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Pero Hrgović (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Morana 

Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Asja Bebić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Mirjana Keleminec, Ljiljana Klašnja, mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain i Danira Bilić. 

 
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 

kulture i športa zahvaljuje na kvalitetnoj i sadržajnoj raspravi te najavljuje prijedloge 
Strategije razvoja športa te kulture u Gradu Zagrebu do 2015. 

 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 

i šport u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAGREBAČKU STRATEGIJU 
za djecu od 2008. do 2012. godine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zagrebačka strategija se prilaže zapisniku. 
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17. Prijedlog Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji 
u razdoblju od 2008. do 2010. 

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

tijela 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Gradska koordinacija za ljudska prava, koja je podnijela Prijedlog za dopunu 

Prijedloga i 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
Prijedlog za dopunu Prijedloga Gradske koordinacije za ljudska prava je dostavljen 

Gradskom poglavarstvu, Odboru za socijalnu skrb i Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradsko poglavarstvo prihvatilo je Prijedlog za dopunu Prijedloga koji postaje 

sastavni dio Prijedloga. Očitovanje su gradski zastupnici primili. 
 
Odbor za socijalnu skrb je razmotrio Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na 

Prijedlog za dopunu Prijedloga. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Prijedlog za 

dopunu Prijedloga s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela i Prijedlog za dopunu Prijedloga gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 

ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Asja Bebić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i 

Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
 
Gospodin Ivan Friščić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Pero Hrgović (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Iva 

Prpić (replika), Morana Paliković Gruden (replika), Pero Hrgović (neslaganje s replikom), 
Petar Kuzele, Mirjana Keleminec, Ljiljana Klašnja, Pero Hrgović (replika) i Pero Kovačević. 
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Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ZAGREBAČKU STRATEGIJU 
jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010., 

 
s dopunom što ju je prihvatio predlagatelj, u predloženom tekstu. 
Zagrebačka strategija se prilaže zapisniku. 
 
 
18. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2007. 

s mišljenjem revizora i s osvrtom na poslovanje 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog 
zaključka. 

 
Poslovno izvješće je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela 
- Odbor za gospodarski razvoj, 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Poslovno izvješće s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo 

obrazlaže Poslovno izvješće. 
 
Gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. 

dopunjuje obrazloženje. 
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U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Dario 
Čović (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HDZ-a i HSLS-a), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), 
mr.sc. Josip Kereta, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Morana Paliković Gruden, Stipe Tojčić 
i Pero Kovačević. 

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

predlagatelja uzima riječ. 
 
Gospodin mr.sc. Josip Kereta ispravlja netočni navod. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod. 
 
Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog poglavarstva za područja imovinsko-

pravnih poslova i imovinu Grada i predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. ne slaže 
se s ispravcima netočnih navoda. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja. 
 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 8 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

Ovim dijelom sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 
 
 
19. Izvješće o obavljenim revizijama i ostalim aktivnostima Gradskog kontrolnog 

ureda za 2007. 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog 

zaključka. 
 
Izvješće je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
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Gospodin mr.sc. Mirko Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda obrazlaže 
Izvješće. 

 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a), mr.sc. Josip Kereta (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),  
mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), mr.sc. Alenka Košiša  
Čičin-Šain, Pero Kovačević, Morana Paliković Gruden (replika), Pero Kovačević (neslaganje 
s replikom) i Joško Morić. 

 
Gospodin mr.sc. Mirko Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 11 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
20. Prijedlog programa uspostavljanja sustava automatskog upravljanja prometom 

Grada Zagreba (AUP) 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i 

Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno 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. 

 
U raspravi sudjeluju: Joško Morić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Morana 

Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Danira Bilić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Stipe Tojčić i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain. 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

PROGRAM 
uspostavljanja sustava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba (AUP), 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
21. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo i Odbor za komunalno 

gospodarstvo, nadležno 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. 
 
Gospođa Vjera Salopek, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije obrazlaže 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o zaduživanju Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
Napomena: o točki 22. dnevnog reda je raspravljano i odlučivano nakon rasprave i 
odlučivanja o točki 23. jer izvjestitelj u ime Gradskog poglavarstva nije bio nazočan u 
dvorani. 
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23. Prijedlog zaključka o izdavanju publikacije ″ZAGREB.HR″ 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 

i šport obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a). 
 

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 
i šport u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

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

ZAKLJUČAK 
o izdavanju publikacije "ZAGREB.HR", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća 

srca" 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, matično radno tijelo i Odbor za financije, 

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

ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća srca", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
24. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju Eko-stožera 

Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo izmjene 
Prijedloga, koje postaju njegov sastavni dio. Izmjene su gradski zastupnici primili. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i izmjene s osnove 

njihove 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. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izmjenama i dopuni Zaključka o osnivanju Eko-stožera Grada Zagreba, 

 
s izmjenama predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
25. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2007./2008. 
 

Predlagatelj je Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. 
 
Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba dalo je mišljenje o Izvješću, koje su gradski 

zastupnici primili. 
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Izvješće je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i Odbor za 
mladež, nadležno radno tijelo. 

 
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 
 
Odbor za obrazovanje i šport predložio je Prijedlog zaključka, koji su gradski 

zastupnici primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Povjerenstva za dodjelu Stipendije 

Grada Zagreba obrazlaže Izvješće. 
 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
26. a) Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave 

zagrebačke 
b) Prijedlog zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave 

zagrebačke 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je razmotrio prijedloge zaključaka. Mišljenje 

Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjedavajuća Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

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

predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja. 
 
U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević, Stipe Tojčić, Igor Dragovan, Danira Bilić, 

mr.sc. Miroslav Rožić, dr.sc. Ivo Josipović, mr.sc. Miroslav Rožić (replika) i dr.sc. Ivo 
Josipović (neslaganje s replikom). 



 41 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izjašnjava se u ime izvršne 
vlasti. 

 
ad.a) Gradska skupština većinom glasova (18 "za", 11 "protiv" i 5 "suzdržanih") 

donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave zagrebačke, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad.b) Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 5 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave zagrebačke, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se u skladu s prijedlozima i primjedbama iznijetim u raspravi o imenovanju 
odnosno razrješenju načelnika Policijske uprave zagrebačke u ime Gradske skupštine Grada 
Zagreba uputi dopis Ministarstvu unutarnjih poslova. Dopis će gradskim zastupnicima biti 
dostavljen uz zapisnik 37. sjednice. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednice. 

 
 
27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 26. Zagrebačkom regatom 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 26. Zagrebačkom regatom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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28. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta "Trešnja" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta "Trešnja", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
29. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medo Brundo", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
30. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
31. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunčana" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunčana", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Krijesnice" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Krijesnice", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 



 44 

33. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskoga 
školskog muzeja 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili. 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

Hrvatskoga školskog muzeja, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
34. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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35. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala 

animiranog filma u Zagrebu 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća 

Svjetskog festivala animiranog filma u Zagrebu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno 

gospodarstvo 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski 

razvoj 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja te o 

imenovanju člana i zamjenika člana Eko-stožera Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjedavajuća Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

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

predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja 

te o imenovanju člana i zamjenika člana Eko-stožera Grada Zagreba, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
37. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Frana Krste Frankopana 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

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

Osnovne škole Vukomerec 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Centra za autizam 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

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

 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o 

prijedlozima. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

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 članova Školskog odbora Osnovne škole Stenjevec, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za autizam, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 
Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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38. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne 

direkcije Zagreb 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Koncertne direkcije Zagreb, 
 

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

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

Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

ad.a) Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe "Park", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad.b) Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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40. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Škole za primalje 

b) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Škole za klasični balet 

c) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole za osobne usluge 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 
Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 

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

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

prijedlozima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Škole za primalje, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Škole za klasični balet, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 

 Statuta Obrtničke škole za osobne usluge, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje 37. sjednicu u 21,06 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/08-01/143 
URBROJ: 251-01-02-08-6 
Zagreb, 15. srpnja 2008. 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

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

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r. 


