ZAPISNIK
7. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
20. prosinca 2005.

ZAPISNIK
7. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 20. prosinca 2005. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,00 sati

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Danira Bilić; Željko Brebrić;
mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić;
Katarina Fuček; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo
Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.;
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna
Majher; Jurica Meić; Boris Mikšić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar;
Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena
Pavičić Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor
Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ivan Šikić; Dragutin Štiglić; Dragutin Šurbek; Stipe
Tojčić; Lidija Tomić; Hrvoje Vojković; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.

Nenazočni gradski zastupnici: Vlasta Pavić; Davor Šuker i dr.sc. Tonči Tadić.

Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica gradonačelnika Grada
Zagreba; Mladen Crnjaković - zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu; Slavko
Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije; Davor Jelavić član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i promet; Sonja Kostić - članica
Gradskog poglavarstva za područje uprave; 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; Marijan Maras - pročelnik Ureda
gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; mr.sc. Slavko
Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za
opću upravu; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo;
Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu
Grada; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Doris Kažimir pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Đorđe Nikolić - zamjenik
pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Davorka Pejnović - zamjenica
pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva

-2Grada Zagreba; Žarko Vučak - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Ivan Kozolić predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća
Gradske četvrti Donji grad; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja
Dubrava; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad Medveščak; Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Drago Topolovec - predsjednik
Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti
Podsused - Vrapče; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Mario Jelić
- predsjednik Gradske četvrti Stenjevec; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Ivan
Bare - predsjednik Gradske četvrti Trnje; Janislav Šaban - direktor AGM-a d.o.o.; Franjo Žulj
- direktor Autobusnog kolodvora d.o.o.; Joso Bičanić - direktor Čistoće d.o.o.; Ljerka Ćosić direktorica Gradskih groblja d.o.o.; Vladimir Tomičić - direktor Gradske plinare d.o.o. ;
Stjepan Črnjak - direktor Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva Zagreb d.o.o.;
Aleksa Kocijan - direktor Jaruna d.o.o.; mr.sc. Marijan Ožanić - direktor Tehnološkog parka
d.o.o.; Ana Troha Draksler - direktorica "Vladimira Nazora" d.o.o.; Slobodan Jeličić direktor Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Jadranko Robić - direktor Vodoopskrbe i odvodnje
d.o.o.; Ivan Kolarić - direktor Zagrebačkih cesta d.o.o.; Mate Kraljević - direktor
Zagrebparkinga d.o.o.; Ante Iličić - direktor Zagrebačkih veletržnica; Julius Pevalek - direktor
Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.; Davorin Spevec - direktor Zagrebačkog velesajma
d.o.o.; Zdravko Vac - direktor ZGOS-a d.o.o.; Boško Matković - direktor Zračne luke Zagreb
d.o.o.; Igor Toljan - direktor Zrinjevca d.o.o.; Božo Granić - zamjenjuje direktora Tržnica
Zagreb d.o.o.; Mara Pereković - zamjenjuje direktora "Sljeme - Medvednica" d.o.o.; David D.
Orlović - predsjednik Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba i predsjednik Vijeća
srpske nacionalne manjine; Luigj Daka, dr.med. - predsjednik Vijeća albanske nacionalne
manjine; Jasna Šehović - zamjenica predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; dr.sc.
Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Alenka Štokić - tajnica
Vijeća češke nacionalne manjine; Raman Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske
nacionalne manjine; Ozana Iveković - izvršna tajnica predstavnika bugarske nacionalne
manjine; Zlatko Jevak - predstavnik slovačke nacionalne manjine; Giovanni Garbin predstavnik talijanske nacionalne manjine; Slavko Burda - predstavnik ukrajinske nacionalne
manjine; Ante Ledić - predsjednik Hrvatskih demokršćana; Mato Topić - predsjednik
Obrtničke komore Zagreb; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada
Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da su sjednici nazočna 42 gradska zastupnika (naknadno je evidentirana nazočnost
48 gradskih zastupnika) od ukupno 51 gradskog zastupnika pa Gradska skupština može
pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Otvara 7. sjednicu.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske
skupštine Grada Zagreba, zbog kratkoće vremena, odnosno prije održavanja sjednice,
prihvatila u ime Gradske skupštine Grada Zagreba tri pokroviteljstva i to:
- nad postavljanjem tematske izložbe 16. prosinca 2005. godine u prostorijama
Osnovne škole Matka Laginje u okviru projekta obilježavanja 60. obljetnice kraja II.
svjetskog rata;
- nad tradicionalnom športskom manifestacijom svečanog proglašenja rezultata i
podjele nagrada "Večer ZG prvaka" koja je održana 19. prosinca 2005. godine i
- nad manifestacijom "Djevojački Božić" koja je tijekom prosinca prije održavanje
sjednice Gradske skupštine priređena skupini 14 djevojčica u dobi od 12 do 18 godina koje
borave u Dječjem domu Zagreb u Nazorovoj 49.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 6. sjednice Gradske skupštine Grada
Zagreba održane 29. studenoga 2005. godine.

Gradski su zastupnici primili prijedlog dnevnoga reda i materijal za predložene točke.

Uz poziv za sjednicu gradski zastupnici primili su:
•

prijedlog dnevnoga reda i materijal za predložene točke dnevnoga reda;

•

za točku 1. gradski su zastupnici primili:

− Zaključak o prethodnoj raspravi što ga je Gradska skupština Grada Zagreba
donijela na 6. sjednici 29. studenoga 2005. godine;
− Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje Prijedloga
proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna
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razdoblje 2006. - 2008. te prijedloga programa po djelatnostima;
− Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanima na Prijedlog proračuna Grada
Zagreba za 2006.
− Zaključak Gradskog poglavarstva o prijedlozima za dopune prijedloga programa
javnih potreba, kapitalnih ulaganja i radova s cjelovitim tekstovima izmijenjenih i
dopunjenih programa.

Također su gradski zastupnici primili:
•

Rokovnik održavanja sjednica radnih tijela za 7. sjednicu Gradske skupštine Grada
Zagreba;

•

Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika u pisanom obliku
prije 6. sjednice i na 6. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 29. studenoga
2005. godine te datih odgovora.

Uz dopis od 12. prosinca 2005. gradski su zastupnici primili:

•

Za točku 1.

− Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanima na Prijedlog proračuna Grada
Zagreba za 2006.
− Zaključak Gradskog poglavarstva o izmjeni i dopuni Prijedloga programa
kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

Uz taj dopis gradski su zastupnici primili:
prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda i to:

•

Novom točkom 3.
Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana Grada Zagreba.
P r v o č i t a nj e
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•

Novom točkom 6.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja.

Dotadašnja točka 5. postala je točka 7., a dotadašnje točke 6. - 12. postale su točke
8. - 14.

•

Za točku 7.
Studiju projekta Model integriranog upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu
Grada, I. faza - Analiza i modeliranje organizacijske i upravljačke strukture,
potprojekt.

Gradski su zastupnici primili i prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda i to:

•

Novom točkom 15. podtočkama a), b), c) i d)
a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja,
ulica i trgova,
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu,
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo,
šumarstvo i vodoprivredu,
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i
pritužbe;

•

Novom točkom 16. a) i b)
a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Augusta Cesarca,
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Miroslava Krleže;
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Novom točkom 17.
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole
Vatroslava Lisinskog;

•

Novom točkom 18.
Prijedlog zaključka o imenovanju ulica i stuba.

Također su gradski zastupnici primili:
•

novi prijedlog dnevnoga reda 7. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,

•

izmijenjeni Rokovnik održavanja sjednica radnih tijela za 7. sjednicu Gradske
skupštine Grada Zagreba,

•

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba i Odluku o
izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba kao prilog
tekstu Statuta Grada Zagreba i Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba što
ste ga ranije primili.

Uz dopis od 16. prosinca 2005. godine gradski su zastupnici primili:
•

izvješća radnih tijela nakon 12 održanih sjednica za sve predložene točke dnevnoga
reda na koje se odnose;

•

Za točku 1.
− Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. što su ih podnijeli:
o gradska zastupnica Katarina Fuček (1. i 2.),
o gradska zastupnica Danira Bilić (1.-3.),
o gradska zastupnica Danira Bilić (4.) i ispravak i dopuna u
amandmanima 2. i 3.
o gradska zastupnica Margareta Mađerić (1. - 6.),
o Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a (1.-5. i 6. - 10.),
o gradska zastupnica Asja Bebić,
o gradska zastupnica Morana Paliković Gruden,
o Klub gradskih zastupnika HSP-a (1. - 3.) i
o gradski zastupnik Joško Morić (1. - 3.);
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− Prijedloge za izmjene i dopune predloženih programa što su ih podnijeli:


na Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2006.
o Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a;



na Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u
Gradu Zagrebu u 2006.:
o gradska zastupnica Danira Bilić,
o gradska zastupnica Asja Bebić,
o Klub gradskih zastupnika HSP-a i
o gradski zastupnik Joško Morić;



na Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2006.:
o gradska zastupnica Danira Bilić i
o Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a;

•

Za točku 2. podtočku a)

− Prijedlog za izmjene Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006. godini, što ga je podnijela
gradska zastupnica Margareta Mađerić,
− Prijedlog za izmjene i dopunu Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006. godini, što ga je
podnijela gradska zastupnica Danira Bilić;

•

Za točku 7.

− Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih
udjela trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba na Trgovačko društvo
Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. i o povećanju temeljnog
kapitala Gradskoga stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o., što ga je podnio
Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac;
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Za točku 9.

− Zaključak Gradskog poglavarstva o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog
odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Oranice - TEP tematski park";

•

Za točku 14.

− Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Doma zdravlja
Zagreb - Zapad, što ga je utvrdio Odbor za Statut, Poslovnik i propise;

Uz dopis od 19. prosinca gradski su zastupnici primili::

•

Za točku 1.
− Pregled amandmana na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. kojih je
redoslijed utvrđen prema odstupanju od Prijedloga proračuna Grada Zagreba za
2006.,
− Pregled prijedloga za izmjene i dopune prijedloga programa uz Prijedlog
proračuna Grada Zagreba za 2006.,
− Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na amandmane na Prijedlog
proračuna Grada Zagreba za 2006.,
− Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na prijedloge za izmjene i dopune
prijedloga programa,
− Zaključak Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu (u vezi s Prijedlogom
proračuna Grada Zagreba za 2006.);

•

Za točku 2. podtočku a)
− Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju o Prijedlogu za izmjene i o
Prijedlogu za izmjene i dopunu Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006. godini;

•

Za točku 3.
− Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanu na Konačni prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba i
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izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba;

•

Za točku 5.
− Zaključak Gradskog poglavarstva o Amandmanu na Prijedlog odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo;

•

Za točku 6.
− Zaključak Gradskog poglavarstva o Amandmanu na Prijedlog odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o organiziranju i načinu naplate parkiranja;

•

Za točku 7.
− Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na Prijedlog za dopunu Prijedloga
zaključka o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela trgovačkih društava u
vlasništvu Grada Zagreba na Trgovačko društvo Gradsko stambeno-komunalno
gospodarstvo d.o.o. i o povećanju temeljnog kapitala Gradskoga stambenokomunalnog gospodarstva d.o.o.;

•

odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i novi Pregled postavljenih
pitanja i prijedloga gradskih zastupnika u pisanom obliku prije 6. sjednice i na 6.
sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 29. studenoga 2005. godine i primljenih
odgovora.

Gospodin Pero Kovačević u okviru rasprave o prijedlogu dnevnog reda predlaže da se
iz prijedloga dnevnoga reda izostave točke 2., 5., 6. i 7. jer o prijedlozima nisu zatražena
mišljenja vijeća gradskih četvrti u vezi s člankom 89. Statuta, ili da Gradsko poglavarstvo
predoči dokaze da je to učinjeno.

Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić
obrazlaže da je na sjednici Odbora za Statut, Poslovnik i propise, nakon njegove primjedbe, iz
Gradskog poglavarstva dostavljen dokaz da su zatražena mišljenja vijeća gradskih četvrti.
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Bandić, Pero Kovačević (ispravak netočnog navoda), mr.sc. Miroslav Rožić, Joško Morić,
Stipe Tojčić i Pero Kovačević.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HNS-a od 10 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
poziva izvjestitelje u ime predlagatelja da se očituju o prijedlozima za izostavljanje točaka iz
prijedloga dnevnoga reda.

Gospođa Morana Paliković Gruden, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HNS-a,
obrazlaže razloge za stanku.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže na koji su način zatražena mišljenja vijeća gradskih četvrti za točke 2., 5. i
6.

Gospođa Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže da, u vezi s točkom 7., nije potrebno tražiti mišljenje vijeća gradskih četvrti, jer se
ne radi o organiziranju novog trgovačkog društva i o premještanju poslovnih udjela već o
prijenosu poslovnih udjela i osnivačkih prava na postojeće Trgovačko društvo Gradsko
stambeno-komunalno gospodarstvo.

U raspravi sudjeluje Pero Kovačević (ispravak netočnog navoda) i povlači prijedlog da
se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi točka 7.
Predlaže da se Odbor za Statut, Poslovnik i propise očituje jesu li prijedlozi pod
točkama 2., 5. i 6. podneseni u skladu sa člankom 89. Statuta.

U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (ispravak netočnog navoda).
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stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HSP-a od 10 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Gospodin Ivan Friščić, u ime Kluba gradskih zastupnika HSP- a obrazlaže razloge za
stanku.

Gospodin Tomislav Babić predlaže da se iz dnevnog reda izostavi točka 8. Konačni
prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučko-sjever, jer o njoj
nije raspravljalo Vijeće gradske četvrti.

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, podnosi
Izvješće Odbora koji je održao sjednicu za vrijeme stanke odobrene na zahtjev Kluba gradskih
zastupnika HSP-a.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio je:
1. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Zagreba u 2006. godini i Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Zagreba u 2006. godini,
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo i
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja,
da bi ustanovio jesu li prijedlozi podneseni u skladu s člankom 89. Statuta.

Predstavnici Gradskog poglavarstva dokumentirali su članovima Odbora da su o svim
prijedlozima zatražena mišljenja od vijeća gradskih četvrti i to za:
- prijedloge programa 8. prosinca 2005. godine,
- Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo 9.
i 12. prosinca i
- Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja 12. prosinca 2005. godine.

- 12 Odbor je utvrdio da su prijedlozi podneseni u skladu s člankom 89. Statuta Grada
Zagreba.
Odbor traži od Gradskog poglavarstva da ubuduće u materijalu budu priloženi dopisi
kojima se od vijeća gradskih četvrti traži mišljenje o prijedlozima akata.

Gospodin Pero Kovačević traži da se glasuje o prijedlogu da se iz prijedloga dnevnoga
reda izostave točke 2., 5. i 6.

Gospodin Tomislav Babić traži da se glasuje o prijedlogu da se iz prijedloga dnevnoga
reda izostavi točka 8.

Gradska skupština većinom glasova (18 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća prijedloge da
se iz prijedloga dnevnoga reda izostave točke 2., 5., 6. i 8.

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 19 "protiv") prihvaća

dnevni red:

1.

Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008., te
prijedloga programa po djelatnostima:
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za
2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za
2006.
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za
2006.

- 13 - Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2006.
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2006.
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide
rata za 2006.
- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u
Gradu Zagrebu u 2006. i
- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2006.
Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje
Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga projekcije
proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008. te prijedloga programa
po djelatnostima
Drugo čitanje
2.

a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Zagreba u 2006. godini
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na
Grada Zagreba u 2006. godini

3.

području

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana Grada Zagreba
Prvo čitanje

4.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih
upravnih tijela

5.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na
malo

6.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja

7.

Prijedlog zaključka o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela Trgovačkih
društava u vlasništvu Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i o povećanju temeljnog kapitala Gradskoga
stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o.

8.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja
Lučko-sjever"

9.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Oranice TEP tematski park"

10. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ulica
grada Gospića - jugozapad"
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja
komunalnog otpada za Grad Samobor i Općinu Sveta Nedelja
12. Prijedlog zaključka o izradi Programa razvoja Sesveta i istočnih dijelova Grada
Zagreba za razdoblje od 2006. do 2010. godine

- 14 13. Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja pogrebnih poslova koji se
financiraju iz proračuna Grada Zagreba
14. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Doma zdravlja
Zagreb - Zapad
15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje
naselja, ulica i trgova
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo,
šumarstvo i vodoprivredu
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i
pritužbe
16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Augusta Cesarca
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Miroslava Krleže
17. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole
Vatroslava Lisinskog
18. Prijedlog zaključka o imenovanju ulica i stuba

Prihvaćeni dnevni red primili su gradski zastupnici kao prijedlog uz dopis od 12.
prosinca 2005. godine.

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

Pitanja i prijedlozi

Gospođa Ivana Mlinar pita gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., člana Gradskog
poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, što
Gradski ured poduzima da bi se unaprijedila organizacija civilnog društva i razvoj partnerstva
s udrugama.
Predlaže mu, također da se osnuje volonterski centar koji će sustavno pratiti potrebe i
aktivnosti civilnog društva u Gradu Zagrebu.

- 15 Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, odgovara na pitanje i prijedlog.

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da se troškovi
vezani uz sinoćnju humanitarnu akciju "A bebe" namire iz sredstava koja čelnici javnih
poduzeća troše na darove za božićne blagdane. Ima informaciju da još nije riješeno hoće li
Gradsko poglavarstvo tražiti 250.000 kuna od Hrvatske televizije za logistiku i ostalo što je
trebalo za organiziranje te priredbe.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba što je istina u vezi s objavljenim oglasom "Istina
je" i izvansudskom nagodbom sklopljenom 25. travnja 2005. godine između Zagrepčanke i
Tvornice stočne hrane "Krma".
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
U vezi s pitanjem najavljuje pisano izvješće odvjetnika koji u ovom slučaju zastupa Grad
Zagreb.
Na zahtjev gospodina Pere Kovačevića iz klupe dodatno obrazlaže odgovor na
prijedlog.

Gospodin Ivan Friščić predlaže da se autobusna linija broj 224 Dubec - Novoselec u
Gradskoj četvrti Gornja Dubrava, u naselju Novoselec produži od sadašnjeg okretišta na
Novoselačkom trgu ulicom Veliki vrh te povratno ulicom Senščak na Novoselačku ulicu.
Pita može li nadležni ured poduzeti potrebne mjere radi produženja spomenute
autobusne linije. Traži odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog
te najavljuje odgovor u pisanom obliku.

Gospodin Pero Hrgović predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s
prikupljanjem potpisa za jedinstvenu zonu u cijelom Gradu Zagrebu što ga organiziraju
pripadnici vladajuće koalicije da ne obmanjuju građane prikazujući HSP-ove izvorne
prijedloge kao svoje.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba čemu služi prikupljanje potpisa ako se i sam,
nakon prijedloga HSP-a, izjasnio da će Zagreb postati jedna zona odmah na početku 2006.
godine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.

- 16 Gospodin Pero Hrgović izražava zadovoljstvo što je Gradonačelnik Grada Zagreba
prihvatio prijedlog HSP-a.

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita Gradonačelnika Grada Zagreba kada će biti
maknute skele sa zgrada na Trgu bana J. Jelačića koje imaju već uređenu fasadu ili kojima se
nisu ni uređivale fasade, nego su skele služile kao reklamni panoi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnje objašnjenje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba u vezi s lokacijom za
spalionicu otpada zašto nisu pribavljene relevantne procjene stručnih osoba, neophodna
argumentacija uz poštivanje kritičkih mišljenja i stavova građana i zašto nisu građani i ostali
zainteresirani potpunije izvještavani o tom problemu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Gospođa Katarina Fuček komentira odgovor.

Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba zbog čega se u Područnom
objektu Dječjeg vrtića Srednjaci, u Loparskoj 11, ne započne s radovima za koje nije potrebna
građevna dozvola.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Gospođa Danira Bilić izražava zadovoljstvo odgovorom.

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., odgovara na prigovor.

Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., odgovara na prigovor.

Gospođa Lidija Tomić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

- 17 Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., odgovara na prigovor.

Gospođa Ljiljana Klašnja predlaže gospodinu Davoru Jelaviću, članu Gradskog
poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, da se u planske dokumente što prije ugradi
rješavanje parkiranja i parkirnih mjesta u naselju Siget.
Pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog
ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet, može li se produžiti kolnički trak za lijevo skretanje prema naselju
Remetinec iz Jadranske avenije kod prvog semafora.

Gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba zna li da je dio gradskog
zemljišta uz kompleks nekadašnje Vojne bolnice u Vlaškoj ulici otuđen ili devastiran zbog
izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Petrovoj ulici.
Ponavlja prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba da se riješi prostor za Kulturnoumjetničko društvo doktora Ivana Ivančana jer to nije riješeno.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog.

Gospodin Boris Mikšić podsjeća predsjednicu Gradske skupštine na pitanje što joj je
postavljeno na 6. sjednici Gradske skupštine, tj. kako će se obilježiti 10. prosinca - dan smrti
hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Pita zašto nije posjetila njegov grob i odredila
izaslanstvo Gradske skupštine koje bi to učinilo.
Predlaže Gradskom poglavarstvu da za sljedeću sjednicu Gradske skupštine uputi
inicijativu Nadzornom odboru Zračne luke Zagreb d.o.o. za preimenovanje Zračne luke Pleso
u Zračnu luku doktora Franje Tuđmana.

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., napominje da gradski zastupnici ne mogu postavljati pitanja predsjednici Gradske
skupštine.

- 18 Gospođa Asja Bebić pita zamjenika Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Ivu
Jelušića tko je odgovoran za studije na temelju kojih je Trgovačko društvo Sljeme Medvednica d.o.o. dobilo kredit, tko su autori tih studija i hoće li se tražiti ičija odgovornost.
Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara na pitanje.
Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja.
Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić dopunjuje odgovor.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika, na koju je već bio
upozorio.

Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić
odgovara na prigovor i čita odredbu članka 149. Poslovnika.

Gospođa Margareta Mađerić pita gospodina Slobodana Ljubičića, člana Gradskog
poglavarstva Grada Zagreba za područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada, u
kakvoj je vezi Gradsko poglavarstvo s Nanbudo institutom te po kojim kriterijima je 2004.
godine dodijeljen gradski poslovni prostor Zagrebačkom nanbudo savezu površine od 262 m²
na adresi V. Poljanice 120.
Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za područja
imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada, odgovara i najavljuje da će se u vezi s tim
slučajem zatražiti informacija od Državnog odvjetništva.

Gospodin Stipo Ćorić pita Gradonačelnika Grada Zagreba o broju savjetnika u
Gradskom poglavarstvu, područnim uredima i mjesnoj samoupravi.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da se gradskim zastupnicima dostave podaci
o gradskim prostorima kojima raspolaže mjesna samouprava. Moli odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog i
najavljuje odgovor u pisanom obliku.

Gospodin Joško Morić pita gospodina mr.sc. Mirka Heraka, pročelnika Gradskog
kontrolnog ureda, je li kontrolirao natječaj na kojem je bio najpovoljniji ponuđač gospodin

- 19 Šelendić, koji je i inače najpovoljniji za poslove od preko 15 milijuna kuna koji se izvode na
račun gradskog proračuna i što je utvrdio?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da za jednu od sljedećih sjednica dostavi
izvješće koliko je stajala i u kojem je broju primjeraka tiskana brošura o sto dana reda
Gradskog poglavarstva, što su je građani dobili na privatne adrese.
Gospodin mr.sc. Mirko Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda, odgovara na
pitanje.

Gospođa Vesna Majher pita gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., člana Gradskog
poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u
kojoj su fazi pripreme za početak rada Ustanove za smještaj žrtava obiteljskog nasilja.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, odgovara na pitanje.

Gospodin Zdravko Juć pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, planira li se izgradnja doma umirovljenika u
Gradskoj četvrti Podsljeme i što je s lokacijom stare pučke škole u Markuševcu koja je bila
predviđena za tu namjenu.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara na pitanje.

Gospođa Iva Prpić pita gospodina Julijusa Pevaleka, direktora Trgovačkog društva
ZET d.o.o., može li se u Zagrebu uvesti model prodaje mjesečnih pokaznih karata kojim bi se
izbjegli redovi i nepotrebna čekanja kao što je to učinjeno npr. u Ljubljani.
Gospodin Julijus Pevalek, direktor Trgovačkog društva ZET d.o.o. odgovara na
pitanje.

Gospodin Mišo Zorenić pita Gradonačelnika Grada Zagreba o beživotnim lipama
posađenima na pješačkom otoku ispred Glavnog kolodvora i u vezi s tim mu daje prijedlog.
Moli odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.

- 20 Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Skreće pozornost da se Gradonačelnik udaljio od teme, na što mu Gradonačelnik
Grada Zagreba odgovara.

Gospodin dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med., pita gospodina Zvonimira Šostara, dr.med.,
člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i
branitelje, ima li Grad mogućnosti zadržati hitnu stomatološku službu i hitnu službu u
ljekarnama s obzirom na mjere koje namjerava poduzeti Ministarstvo zdravstva.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, odgovara na pitanje.

Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba u vezi s prometnom
signalizacijom na raskršća ulica Branimirove i Držićeve zbog koje se barem jednom tjedno
događaju prometne nesreće.
Predlaže da Grad odobri sredstva vatrogasnoj brigadi u Savskoj cesti kako bi se
poboljšala njena oprema.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Gospodin Tomislav Babić pojašnjava pitanje.

Gospodin Mario Zubović, dr.stom., pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog
poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, može li se natkriti potok uz ulicu
Črnomerec kako bi se proširila ta ulica i izgradili nogostup te dobila parkirna mjesta.
Predlaže da se na Britanskom trgu kod prodavaonice Konzuma s lijeve strane postavi
znak zabrane parkiranja kako bi se olakšao promet i povećala njegova sigurnost.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara na pitanje i najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Odgovara na prijedlog.

Gospodin Jozo Radoš nije zadovoljan odgovorom u pisanom obliku što ga je dobio na
svoje pitanje postavljeno na 6. sjednici u vezi s cijenom javnog prijevoza za učenike i

- 21 studente. Ponavlja pitanje i traži odgovor u pisanom obliku, u skladu s usmenim odgovorom
Gradonačelnika Grada Zagreba.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje
odgovor u pisanom obliku..

Gospođa Morana Paliković Gruden postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba o
nakladi, cijeni i distribuciji brošure "100 dana rada Gradskog poglavarstva".
Nije zadovoljna odgovorom na pitanje u vezi s dovršenjem Bijeničke ceste što ga je
postavila na 6. sjednici Gradske skupštine. Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da joj se
dostavi detaljan odgovor u pisanom obliku po kojoj proceduri i na koji način se troši novac u
Trgovačkom društvu Zagrebačke ceste d.o.o. i to na primjerima kao što je Bijenička cesta.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja i odgovor u pisanom
obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.

Gospodin Stipe Tojčić pita Gradonačelnika Grada Zagreba je li Gradsko poglavarstvo
odustalo od namjere prodaje gradskih stanova.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da mu na pitanje što ga je postavio na 6.
sjednici u vezi s telekomunikacijskom mrežom dostavi odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Gospodin Stipe Tojčić dopunjuje pitanje.

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., upozorava gradskog zastupnika da nije zatražio daljnje objašnjenje, već je elaborirao
pitanje.

Gospodin Stipe Tojčić se poziva na odredbe Statuta.

Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić
ponavlja da gradski zastupnik koji nije zadovoljan odgovorom može tražiti daljnja

- 22 objašnjenja, pisani odgovor, odnosno o tome može predložiti raspravu na sjednici Gradske
skupštine.

Gospodin Stipe Tojčić konstatira da je predložio razjašnjenje problema.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Gospodin Stipe Tojčić ispravlja netočan navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić pojašnjava odgovor.

Gospodin Ivica Miočić Stošić pita je li istina da je Grad Zagreb otkupio 9500 m2 od
Pluta za nastavak Branimirove ulice od Ulice Crvenog križa do Zavrtnice i kakav je bio
postupak otkupa tog zemljišta.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.

Gospođa dr.sc. Jasmina Havranek traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Ovom dijelu sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Tatjana Holjevac.

1. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008., te
prijedlozi programa po djelatnostima:
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o
djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2006.
godinu
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2006.
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2006.

- 23 - Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad
Zagreb u 2006.
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2006.
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata
za 2006.
- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu
Zagrebu u 2006. i
- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2006.
Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje Prijedloga
proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Zagreba za 2006., Prijedloga projekcije proračuna Grada Zagreba za
razdoblje 2006. - 2008. te prijedloga programa po djelatnostima
Drugo čitanje

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o rezultatima provođenja prethodne
rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga projekcije proračuna Grada
Zagreba za razdoblje 2006. - 2008. te prijedlozima programa po djelatnostima koji su u
djelokrugu njihova djelovanja.
Gradski su zastupnici primili Izvješće.

Gradsko poglavarstvo donijelo je na 32. i 33. sjednici zaključke o amandmanima na
Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. Amandmani postaju sastavni dio Prijedloga
proračuna.
Gradski su zastupnici primili zaključke.
Gradsko poglavarstvo utvrdilo je prijedloge izmjena i dopuna prijedloga programa na
32. i 33. sjednici i to:
-

javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi
Grada Zagreba za 2006.,
u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2006.,
u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2006.,
učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja
poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2006.,
kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. i
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radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u
Gradu Zagrebu za 2006.
koji postaju sastavnim dijelom prijedloga programa.

Radi lakšeg praćenja gradskim su zastupnicima dostavljeni cjeloviti tekstovi
izmijenjenih i dopunjenih programa.

Gradski su zastupnici primili Zaključak Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu
Zagrebu u vezi s Prijedlogom proračuna Grada Zagreba za 2006.

Na Prijedlog proračuna ukupno je podneseno 30 amandmana.

S tim u vezi podnijeti su prijedlozi za izmjene i dopune prijedloga programa i to na:
-

Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2006. podnesen je jedan
prijedlog za izmjenu;
Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu
Zagrebu u 2006. podneseno je osam prijedloga za izmjene i dopune;
Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2006. podnesena su tri prijedloga za izmjene i
dopune.
Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. podnijeli su:

-

gradska zastupnica Katarina Fuček (1. i 2.),
gradska zastupnica Danira Bilić (1.-3.),
gradska zastupnica Danira Bilić (4.) i ispravak i dopunu u amandmanima 2. i 3.
gradska zastupnica Margareta Mađerić (1. - 6.),
Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a (1.-5. i 6. - 10.),
gradska zastupnica Asja Bebić,
gradska zastupnica Morana Paliković Gruden,
Klub gradskih zastupnika HSP-a (1. - 3.) i
gradski zastupnik Joško Morić (1. - 3.).
Prijedloge za izmjene i dopune predloženih programa podnijeli su:

-

na Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2006.
o Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a;
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na Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu
Zagrebu u 2006.:
o gradska zastupnica Danira Bilić,
o gradska zastupnica Asja Bebić,
o Klub gradskih zastupnika HSP-a i
o gradski zastupnik Joško Morić;

-

na Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2006.:
o gradska zastupnica Danira Bilić i
o Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a.

Amandmani i prijedlozi za izmjene i dopune programa dostavljeni su Gradskom
poglavarstvu.
Amandmani i prijedlozi za izmjene i dopune programa koji su dostavljeni prije
održavanja sjednica radnih tijela dostavljeni su Odboru za financije, matičnom radnom tijelu i
Odboru za Statut, Poslovnik i propise.
Gradski su zastupnici primili amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa.
Gradski su zastupnici također primili:
-

Pregled amandmana na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. kojih je
redoslijed utvrđen prema odstupanju od Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2006.,
sukladno članku 106. stavku 5. Poslovnika, a kada je visina sredstava ista, prema
redoslijedu proračunskih razdjela i

-

Pregled prijedloga za izmjene i dopune prijedloga programa uz Prijedlog proračuna
Grada Zagreba za 2006.

Odbor za financije, matično radno tijelo razmotrio je:
-

Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje Prijedloga
proračuna Grada Zagreba za 2006., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Zagreba za 2006., Prijedloga projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. 2008. te prijedlozima programa po djelatnostima koji su u djelokrugu njihova
djelovanja;

-

Zaključke Gradskog poglavarstva o amandmanima na Prijedlog proračuna Grada
Zagreba za 2006., donesene na 32. i 33. sjednici Gradskog poglavarstva;
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Zaključke Gradskog poglavarstva o prijedlozima za izmjene i dopune prijedloga
programa s cjelovitim tekstovima izmijenjenih i dopunjenih prijedloga programa, što
su donijeti na 32. i 33. sjednici i to:
o javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi
Grada Zagreba za 2006.,
o u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2006.,
o u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2006.,
o učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih
branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2006.,
o kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. i
o radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u
Gradu Zagrebu za 2006.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće, podnesene
amandmane i prijedloge za izmjene i dopune prijedloga programa, te na Prijedlog proračuna
Grada Zagreba za 2006., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006.,
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008. i prijedloge
programa po djelatnostima s osnove njihove usklađenosti sa zakonima, Statutom i
Poslovnikom.
Odbor smatra da Gradska skupština može razmotriti prijedloge i donijeti Proračun
Grada Zagreba za 2006., Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006., Projekciju
Proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2006. - 2008. te navedene programe.
Gradski su zastupnici primili Izvješće Odbora.

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o očitovanju na amandmane na Prijedlog
proračuna Grada Zagreba za 2006. i Zaključak o očitovanju na prijedloge za izmjene i dopune
prijedloga programa.
Gradski su zastupnici primili zaključke.

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, obrazlaže Izvješće i Prijedloge akata te očitovanje na podnesene amandmane i
prijedloge za izmjene i dopune programa.

- 27 Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije, obrazlaže Izvješće
Odbora.

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i
HSLS-a) i Žarko Delač (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića).

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
prekida sjednicu na 5 minuta zbog nedostatka kvoruma.

Nakon prekida Gradska skupština nastavlja s radom.

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Željko Brebrić (u ime Kluba nezavisnih gradskih
zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih
zastupnika SDP-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a),
mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Jelena Pavičić Vukičević
(ispravak netočnog navoda), mr.sc. Miroslav Rožić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda)
i Jelena Pavičić Vukičević (replika).

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za ručak u trajanju od sat vremena.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš, Pero Kovačević, Danira Bilić i Joško Morić.
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, traži i dobiva riječ u ime predlagatelja.
U raspravi sudjeluje Joško Morić (ispravak netočnog navoda).
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, odgovara.

- 28 U daljnjoj raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (replika), Iva Prpić, Margareta Mađerić
(ispravak netočnog navoda), Iva Prpić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Pero
Hrgović, Margareta Mađerić, Iva Prpić (ispravak netočnog navoda), Margareta Mađerić
(neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Jurica Meić (replika), Margareta Mađerić
(neslaganje s replikom), Danira Bilić (replika), Stipe Tojčić, Ivica Miočić Stošić, Danira Bilić,
Morana Paliković Gruden.

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, u ime predlagatelja daje završnu riječ.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, daje završnu riječ.

Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, odgovara.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da su prijedlozi sadržani u podnijetim amandmanima u neposrednoj vezi s
prijedlozima za izmjene i dopune predloženih programa što je vidljivo iz obrazloženja
prijedloga za izmjene i dopune prijedloga programa te priloženih tabelarnih pregleda osim
Prijedloga za izmjenu i dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na objektima
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006., što ga je podnijela gradska zastupnica Asja
Bebić.
Izjašnjavanjem o neprihvaćanju amandmana na Prijedlog proračuna postaje
bespredmetno izjašnjavanje o prijedlozima za izmjene i dopune određenih programa koje su
povezane s amandmanima na Prijedlog proračuna, pa se o njima neće posebno glasovati.
Pita predsjednike klubova gradskih zastupnika i gradske zastupnike čije amandmane i
prijedloge za izmjene i dopune prijedloga programa predlagatelj nije prihvatio, povlače li
amandman ili prijedlog?

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da klubovi gradskih zastupnika, odnosno gradski zastupnici nisu povukli
amandmane i prijedloge za izmjene i dopune te da je o njima potrebno glasovati.
Svi su amandmani podnijeti na članak 3. Prijedloga proračuna.

- 29 Prema članku 106. stavku 5. Poslovnika najprije se glasuje o amandmanu koji najviše
odstupa od predloženog rješenja.
O amandmanima i prijedlozima glasuje se prema redoslijedu koji je utvrđen prema
odstupanju od Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2006. s obzirom na visinu predloženog
povećanja, a ako je visina iznosa ista, s obzirom na redoslijed proračunskih razdjela.
Gradski su zastupnici primili amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa i
tabelarne preglede prema kojima mogu pratiti redoslijed prema kojem se glasuje o
amandmanima na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2006. godinu.

Gradska skupština većinom glasova (15 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
1. Amandman, koji je 1. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a
i HSLS-a a uz koji je vezan Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga programa radova u
djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za
2006.

Gradska skupština većinom glasova (15 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
2. Amandman, koji je 2. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HSP-a a uz
koji je vezan Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na objektima
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (14 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
3. Amandman, koji je 4. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta
Mađerić.

Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (17 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća
4. Amandman, koji je 1. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić a uz
koji je vezan Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na
objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (15 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
5. Amandman, koji je 1. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Asja Bebić a uz
koji je vezan Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na objektima
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

- 30 Gradska skupština većinom glasova (17 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 6. Amandman,
koji je 1. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HSP-a a uz koji je vezan
Prijedlog za dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (16 "za", 27 "protiv" i 3 "suzdržana") ne prihvaća
7. Amandman, koji je 1. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Katarina Fuček.
Gradska skupština većinom glasova (13 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
8. Amandman, koji je 5. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta
Mađerić.

Gradska skupština većinom glasova (18 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 9. Amandman,
koji je 5. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (17 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
10. Amandman, koji je 3. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HSP-a uz
koji je vezan Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na
objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (16 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
11. Amandman, koji je 2. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DCa i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (16 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 12.
Amandman, koji je 2. Amandman što ga je podnio gradski zastupnik Joško Morić.

Gradska skupština većinom glasova (16 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 13.
Amandman, koji je 1. Amandman što ga je podnio gradski zastupnik Joško Morić.

Gradska skupština većinom glasova (14 "za", 23 "protiv" i 5 "suzdržanih") ne prihvaća
14. Amandman, koji je 1. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Morana
Paliković Gruden.

- 31 Gradska skupština većinom glasova (14 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
15. Amandman, koji je 2. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta
Mađerić.

Gradska skupština većinom glasova (13 "za", 27 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
16. Amandman, koji je 1. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta
Mađerić.

Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 28 "protiv" i 3 "suzdržana") ne prihvaća
17. Amandman, koji je 2. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Katarina Fuček.

Gradska skupština većinom glasova (14 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
18. Amandman, koji je 3. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić.

Gradska skupština većinom glasova (12 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
19. Amandman, koji je 3. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DCa i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (13 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
20. Amandman, koji je 7. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DCa i HSLS-a uz koji je vezan Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa socijalnog značenja za
Grad Zagreb u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (14 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 21.
Amandman, koji je 3. Amandman što ga je podnio gradski zastupnik Joško Morić uz koji je
vezan Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na objektima
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (12 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
22. Amandman, koji je 4. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić uz
koji je vezan Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja
vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2006.

- 32 Gradska skupština većinom glasova (13 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
23. Amandman, koji je 2. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić uz
koji je vezan Prijedlog za izmjene i dopune Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na
objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. i Prijedloga programa radova u
djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za
2006.

Gradska skupština većinom glasova (12 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 24.
Amandman, koji je 4. Amandman, što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i
HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (14 "za", 25 "protiv" i 4 suzdržana) ne prihvaća
25. Amandman, koji je 3. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta
Mađerić.

Gradska skupština većinom glasova (12 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
26. Amandman, koji je 10. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a,
DC-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (11 "za", 27 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
27. Amandman, koji je 6. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DCa i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (14 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 28.
Amandman, koji je 6. Amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić.

Gradska skupština većinom glasova (12 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 29.
Amandman, koji je 9. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i
HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (11 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
30. Amandman, koji je 8. Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DCa i HSLS-a.

- 33 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da amandmani na Prijedlog proračuna nisu prihvaćeni pa nema osnove za
izjašnjavanje o izmjenama i dopunama određenih programa koje su povezane s
neprihvaćenim amandmanima, osim za Prijedlog gradske zastupnice Asje Bebić za izmjenu i
dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu
Zagrebu u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (13 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća Prijedlog za
izmjenu i dopunu Prijedloga programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti
u Gradu Zagrebu u 2006. što ga je podnijela gradska zastupnica Asja Bebić.

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 14 "protiv") donosi

PRORAČUN
Grada Zagreba za 2006.,
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Proračun se prilaže zapisniku.

Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (28 "za" i 15 "protiv") donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (28 "za" i 15 "protiv") donosi

PROJEKCIJU
Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2006. - 2008.,
u predloženom tekstu.
Projekcija se prilaže zapisniku.

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

Gradska skupština većinom glasova (35 "za", 6 "protiv" i 1 "suzdržan") prihvaća
prijedlog da se o svim prijedlozima programa zajedno glasuje.

Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (28 "za" i 14 "protiv") donosi

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi
Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

PROGRAM
javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

PROGRAM
javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2006. godinu,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

PROGRAM
javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci
zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.
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PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

PROGRAM
javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

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

PROGRAM
socijalnog značenja za Grad Zagreb u 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

PROGRAM
socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji,
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.
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PROGRAM
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

PROGRAM
radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u
Gradu Zagrebu za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.
Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine gospodin mr.sc.
Berislav Radić, dr.med.

2. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Zagreba u 2006. godini
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grad
Zagreba u 2006. godini

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo.

Prijedloge su razmotrili:
-

Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela:
Odbor za prostorno uređenje,
Odbor za zaštitu okoliša,
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i
Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za komunalno gospodarstvo, matičnog radnog tijela priložena su
izvješća nadležnih radnih tijela.

Gradske zastupnice gospođe Margareta Mađerić i Danira Bilić podnijele su prijedloge
za izmjene i dopune Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Zagreba u 2006. godini.
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Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba dostavilo je Zaključak o očitovanju na
prijedloge gradskih zastupnica.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge programa s osnove
njihove usklađenosti sa zakonom i Poslovnikom ali je zaključio da Prijedlozi nisu podneseni u
skladu s člankom 89. Statuta jer iz materijala nije vidljivo da je o prijedlozima zatraženo
mišljenje od Vijeća gradskih četvrti.
Gradsko poglavarstvo je naknadno dostavilo dopis iz kojega je razvidno da je
zatraženo mišljenje vijeća gradskih četvrti.

Odbor je zaključio da je Prijedlog za izmjene Prijedloga programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006. godini, što ga je
podnijela gradska zastupnica gospođa Margareta Mađerić, podnesen u skladu s Poslovnikom.

Potpredsjednik Gradske skupštine gospodin Berislav Radić konstatira da pod točkom
1. nisu prihvaćeni amandmani na Prijedlog proračuna što su ih podnijele gradske zastupnice a
koji su vezani uz ove prijedloge, pa su i prijedlozi postali bespredmetni i što je razvidno i iz
njihova obrazloženja, te stoga nije ni potrebno izjašnjavanje o njima.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlože prijedloge za podtočke a) i b).

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Žarko
Delač (u ima Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića), mr.sc. Alenka
Košiša Čičin-Šain, Margareta Mađerić, Ivica Miošić Stošić i Stipe Tojčić.
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.
a) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 13 "protiv") donosi

- 38 PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba
u 2006. godini,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

b) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 12 "protiv") donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006. godini,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.

Ovom dijelu sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Tatjana Holjevac.

3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog
plana Grada Zagreba
Prvo čitanje

Predsjednica Gradske skupštine gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac konstatira da se
postupak donošenja prostornog plana provodi u dva čitanja i da na ovoj sjednici Gradska
skupština ima prvo čitanje koje obuhvaća raspravu o Konačnom prijedlogu odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba i o izvješću
Odbora za prostorno uređenje.

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Konačni prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
Odbor za gospodarski razvoj,
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Odbor za komunalno gospodarstvo,
Odbor za zaštitu okoliša,
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i
Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o amandmanu na Konačni prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba i
Zaključak o ispravku Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopuna Odluke o donošenju
Prostornog plana Grada Zagreba.
Amandman i ispravak postaju sastavnim dijelom prijedloga.

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

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Stipe Tojčić (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jurica Meić (replika), mr.sc. Alenka
Košiša Čičin-Šain i Pero Kovačević.

Gospodin Ivan Obad podnosi Amandman na Konačni prijedlog Odluke izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba.
Amandman je podijeljen gradskim zastupnicima.

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić, Ivica Miočić Stošić, Jozo Radoš, Ivica
Miočić Stošić (replika), Ivan Obad (ispravak netočnog navoda) i Jozo Radoš (neslaganje s
ispravkom netočnog navoda).

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

Za ispravak netočnog navoda javlja se mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dobiva riječ.

Za ispravak netočnog navoda javljaju se: Jozo Radoš, mr.sc. Miroslav Rožić i mr.sc
Alenka Košiša Čičin-Šain.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dobiva riječ.

Za riječ se javlja gospodin Pero Kovačević (ispravak netočnog navoda).

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dobiva riječ.

Za riječ se javlja gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (ispravak netočnog
navoda).

Gospodin Jurica Meić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Tajnica Gradske skupštine Greta Augustinović Pavičić daje tumačenje u
povredom Poslovnika koja je bila istaknuta s obzirom na članak 154. Poslovnika.

Za ispravak netočnog navoda javlja se Pero Kovačević.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dobiva riječ.

vezi s

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

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku od 10 minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HNS-a, Kluba gradskih zastupnika
HSP-a, Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba gradskih zastupnika HSS-a, Kluba gradskih
zastupnika HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

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

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

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić traži i dobiva riječ.

Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a obrazlaže razloge
za stanku.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i
HSU-a obrazlaže razloge za stanku

Gospodin dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika
Nezavisne liste Tatjane Holjevac obrazlaže razloge za stanku.

Gradskim zastupnicima podijeljen je Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi (prilaže
se zapisniku).

- 42 Predsjednica Gradske skupštine gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže da se u
Prijedlogu zaključka o prethodnoj raspravi u točki 1. iza riječi "Prostornog plana Grada
Zagreba" brišu riječi: "iz kojeg je vidljivo da nije bilo primjedaba niti prijedloga na Konačni
prijedlog odluke" jer je to jasno iz Izvješća Odbora za prostorno uređenje.

Gospodin Ivica Miočić Stošić predlaže da se u Prijedlog zaključka o prethodnoj
raspravi ugradi obveza predlagatelja da pripremi stručnu prezentaciju o Konačnom prijedlogu
Prostornog plana za sve gradske zastupnike.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević predlaže da se u Prijedlog zaključka o prethodnoj
raspravi ugradi prijedlog Klubova gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i HSU-a da se Gradsko
poglavarstvo treba očitovati u vezi s kupnjom zemljišta čestica uz trasu autoputa.

Predsjednica Gradske skupštine gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac odgovara da
Prijedlog zaključka sadrži obvezu predlagatelja da treba uzeti u obzir raspravu na današnjoj
sjednici.

Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

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

Gospodin Stipe Tojčić predlaže da u Prijedlogu zaključka bude sadržana obveza
Gradskog poglavarstva da se očituje o svemu što je iznijeto u današnjoj prethodnoj raspravi, a
ne samo da odgovori na ono što nije odgovoreno.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dobiva riječ jer je nakon
njegove završene riječi ponovno otvorena rasprava.

Tajnica Gradske skupštine Greta Augustinović Pavičić obrazlaže odredbe Poslovnika
u vezi s donošenjem prostornog plana i objašnjava u vezi s Prijedlogom zaključka o
prethodnoj raspravi.

- 43 U raspravi sudjeluje dr.sc. Jasmina Havranek.

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

Mr.sc. Miroslav Rožić predlaže u točki 1. Prijedloga zaključka o prethodnoj raspravi
bude jasno naznačeno da je Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila pozitivno izvješće
Odbora za prostorno uređenje.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić nema primjedbi na Prijedlog
zaključka o prethodnoj raspravi te izmjene i dopune iznijete u raspravi. Predlaže da se stručna
prezentacija organizira u roku od dva tjedna.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
stavlja na glasovanje Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi s prijedlozima za izmjene i
dopune što su iznijeti u raspravi.

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

ZAKLJUČAK
o prethodnoj raspravi,
kao što je predložila predsjednica.
Zaključak se prilaže zapisniku

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih
upravnih tijela

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Gradski su zastupnici primili izvješće Odbora.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže Prijedlog.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo
izvan prodavaonica i tržnica

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o amandmanu na Prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo.
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga.

Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i nadležna radna tijela

-

Odbor za komunalno gospodarstvo i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za gospodarski razvoj, matičnog radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.
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Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 3 "protiv i 5 "suzdržanih") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo
izvan prodavaonica i tržnica,
s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležno radno tijelo

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o amandmanu na Prijedlog odluke.
Amandman postaje sastavnim dijelom Prijedloga.

U raspravi sudjeluje mr.sc. Miroslav Rožić.
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 3 "protiv i 6"suzdržanih") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7. Prijedlog zaključka o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela trgovačkih
društava u vlasništvu Grada Zagreba na Trgovačko društvo Gradsko stambenokomunalno gospodarstvo d.o.o. i o povećanju temeljnog kapitala Gradskoga
stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o.

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradski su zastupnici primili Studiju projekta Model integriranog upravljanja
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, I. faza - Analiza i modeliranje organizacijske i
upravljačke strukture, potprojekt.

Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela

-

Odbor za gospodarski razvoj,

-

za komunalno gospodarstvo,

-

za zaštitu okoliša,

-

za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,

-

za obrazovanje i šport,

-

za kulturu,

-

za mladež i

-

za mjesnu samoupravu.

- 47 Izvješću Odbora za financije, matičnog radnog tijela priložena su izvješća nadležnih
radnih tijela.

Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih
udjela trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba na Trgovačko društvo Gradsko
stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. i o povećanju temeljnog kapitala Gradskoga
stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o. podnio je Klub nezavisnih gradskih zastupnika
Nezavisne liste Tatjane Holjevac.
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba kao predlagatelju i
Odboru za Statut, Poslovnik i propise.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog zaključka s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Odbor smatra da je Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka podnesen u skladu s
Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

Gradski su zastupnici primili Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na
Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela
trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba na Trgovačko društvo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i o povećanju temeljnog kapitala Gradskoga stambenokomunalnog gospodarstva d.o.o.

Gospođa Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo
obrazlaže Prijedlog.

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

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava da je Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac
povukao Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka. Najavljuje da će u raspravi predložiti
zaključak.

- 48 Prijedlog zaključka podijeljen je gradskim zastupnicima.

Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a).

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da se o Prijedlogu zaključka što je podijeljen gradskim zastupnicima također vodi
rasprava.

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a,
HSLS-a i DC-a), Dario Čović (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste
Tatjane Holjevac), Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste
Borisa Mikšića), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Margareta
Mađerić, Danira Bilić, Stipe Tojčić, Katarina Fuček i Jelena Pavičić Vukičević.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje završnu riječ u ime
predlagatelja. Nema primjedbi na Prijedlog zaključka što ga je predložila predsjednica
Gradske skupštine.

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 4 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi

ZAKLJUČAK
o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela Trgovačkih društava u vlasništvu Grada
Zagreba na trgovačko društvo Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. i o
povećanju temeljnog kapitala Gradskoga stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o.,
u predloženom tekstu.

Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica stavlja na glasovanje Prijedlog zaključka što ga je predložila.
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržan" ) donosi

ZAKLJUČAK
(uz Zaključak o prijenosu osnivačkih prava i poslovnih udjela trgovačkih društava u
vlasništvu Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko stambeno komunalno
gospodarstvo d.o.o. i o povećanju temeljnog kapitala Gradskoga stambeno komunalnog
gospodarstva d.o.o.),
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

8. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučkosjever"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje kao matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za prostorno uređenje matičnog radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

Gradska skupština jednoglasno donosi
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ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučko-sjever",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Oranice TEP tematski park"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo koje je donijelo Zaključak o podnošenju
amandmana na konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "OraniceTEP tematski park". Amandmani postaju sastavni dio Prijedloga zaključka Gradskog
poglavarstva.
Gradski su zastupnici primili Prijedlog zaključka.

Prijedlog su razmotrili:
-

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

-

Odbor za zaštitu okoliša i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima. Odbor smatra
da su amandmani na konačni Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Oranice - TEP tematski park" koji postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga podneseni
u skladu s Poslovnikom.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

- 51 Gradska skupština jednoglasno donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Oranice - TEP tematski park",
s amandmanima predlagatelja koji postaju sastavni dio Odluke.
Odluka se prilaže zapisniku.

10. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ulica grada
Gospića - jugozapad"

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 Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

- 52 Gradska skupština jednoglasno donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ulica grada Gospića - jugozapad",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja
komunalnog otpada za Grad Samobor i Općinu Sveta Nedjelja

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležno radno tijelo

-

Odbor za zaštitu okoliša, nadležno radno tijelo.

Izvješću Odbora za komunalno gospodarstvo, matičnog radnog tijela priloženo je
izvješće nadležnog radnog tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

- 53 Gradska skupština većinom glasova (31 "za", 2 "protiv") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada za Grad
Samobor i Općinu Sveta Nedjelja,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

12. Prijedlog zaključka o izradi Programa razvoja Sesveta i istočnih dijelova Grada
Zagreba za razdoblje od 2006. do 2010. godine

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HSP-a.

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba je u postupku davanja mišljenja donijelo
Zaključak. Gradski su zastupnici primili Zaključak.

Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i nadležna radna tijela:

-

Odbor za komunalno gospodarstvo,

-

Odbor za prostorno uređenje i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za gospodarski razvoj, matičnoga radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise jednoglasno je zaključio da je Prijedlog podnesen
u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

- 54 Gospodin Pero Hrgović u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a obrazlaže Prijedlog
zaključka.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, dobiva riječ u ime Gradskog
poglavarstva.

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povreda Poslovnika.

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a) i Pero Kovačević.

Gospodin Pero Hrgović, u ime predlagatelja, daje završnu riječ.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dobiva riječ.

Riječ dobivaju: Katarina Fuček (ispravak netočnog navoda), Pero Hrgović (u ime
predlagatelja), mr.sc. Miroslav Rožić (ispravak netočnog navoda) i Pero Kovačević (ispravak
netočnog navoda).

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dobiva riječ.

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 24 "protiv") ne prihvaća Prijedlog
zaključka o izradi Programa razvoja Sesveta i istočnih dijelova Grada Zagreba za razdoblje od
2006. do 2010. godine.

13. Prijedlog zaključka o povjeravanju obavljanja pogrebnih poslova koji se financiraju
iz proračuna Grada Zagreba

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

- 55 Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Gradski su zastupnici primili izvješća radnih tijela.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o povjeravanju obavljanja pogrebnih poslova koji se financiraju iz proračuna
Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

14. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Doma zdravlja Zagreb
- Zapad

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Doma zdravlja Zagreb - Zapad,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 56 15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja,
ulica i trgova
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo,
šumarstvo i vodoprivredu
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Ad a) Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Ad b) Gradska skupština jednoglasno donosi

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

Ad c) Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Ad d) Gradska skupština jednoglasno donosi
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ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Augusta Cesarca
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Miroslava Krleže

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Ad a) Gradska skupština jednoglasno donosi

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

Ad b) Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Miroslava Krleže,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

17. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole
Vatroslava Lisinskog
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Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Vatroslava Lisinskog,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

18. Prijedlog zaključka o imenovanju ulica i stuba

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju ulica i stuba,
u predloženom tekstu.

Zaključak se prilaže zapisniku.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje sjednicu u 00,00 sati.
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