ZAPISNIK
8. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
26. siječnja 2006.

ZAPISNIK
8. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. siječnja 2006. 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;
Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić; Katarina Fuček; mr.sc.
Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec;
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; 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; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili : mr.sc. Želimir Broz;
dr.sc. Jasmina Havranek i mr.sc. Neven Mimica.
Nenazočni gradski zastupnici: Vlasta Pavić; Davor Šuker; dr.sc. Tonči Tadić i Hrvoje
Vojković.

Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
gradonačelnika 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; Zvonimir Šostar, dr. med. - član
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i
branitelje; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva za područje gospodarstva; 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; mr.sc. Ladislav Prežigalo – pročelnik Gradskog ureda za
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Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu
Grada; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Vidoje Bulum tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Žarko Vučak - predsjednik Vijeća Gradske
četvrti Brezovica; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; 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; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb zapad; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Andreja Kralj predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Sesvete; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Ivan Bare predsjednik Gradske četvrti Trnje; Franjo Žulj - direktor Autobusnog kolodvora d.o.o.;
Ljerka Ćosić - direktorica Gradskih groblja d.o.o.; Vladimir Tomičić - direktor Gradske
plinare d.o.o.; Aleksa Kocijan - direktor Jaruna d.o.o.; Dragutin Žiljak - direktor "Sljeme Medvednica" 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.; Boško Matković direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Igor Toljan - direktor Zrinjevca d.o.o.; Ivica Knežević zamjenjuje direktora Čistoća d.o.o; Marinka Marković - zamjenjuje direktora Tržnica Zagreb
d.o.o.; Rina Nujić – zamjenjuje direktora ZGOS-a 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; Jaromil Kubiček - predsjednik
Vijeća češke nacionalne manjine; Peter Sekereš - tajnik Vijeća mađarske nacionalne manjine;
Neđatin Kamberovski - predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine; Darko Šonc –
predsjednik Vijeća slovenske nacionalne manjine; Dorotea Suzak – tajnica predstavnika
njemačke 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; Alen
Lochert - glavni tajnik HSLS-a; Darko Rubčić - ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu; Irena
Trauber - Obrtnička komora Zagreb; Božidar Hojan, Jasmina Vukas i Vlasta Prohaska –
GONG; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba i djelatnici
Stručne službe Gradske skupštine.
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utvrđuje da su sjednici nazočna 42 gradska zastupnika (naknadno je evidentirana nazočnost
43 gradska zastupnika) od ukupno 51 gradskog zastupnika pa Gradska skupština može
pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Otvara 8. 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, prije održavanja sjednice prihvatila u ime
Gradske skupštine Grada Zagreba pokroviteljstvo nad Božićnim koncertom V. gimnazije koji
je održan 23. prosinca 2005. godine u Muzeju Mimara.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 7. sjednice Gradske skupštine Grada
Zagreba održane 20. prosinca 2005. godine.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je u cilju racionalizacije rada na sjednici Gradske skupštine
na sjednici Predsjedništva Gradske skupštine dogovoreno da se na sjednici Gradske skupštine
više ne čita što je sve od materijala dostavljeno gradskim zastupnicima, osim onoga što su
primili na klupe.
Gradskim će se zastupnicima ubuduće dostavljati cjelovit pregled dostavljenih
materijala prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave.

Gradski su zastupnici primili:
- uz poziv za sjednicu od 13. siječnja 2006. prijedlog dnevnoga reda i materijal za
predložene točke,
- uz dopis od 17. siječnja prijedlog dopune dnevnog reda i materijal za predloženu
dopunu te novi prijedlog dnevnoga reda,
- uz dopis od 20. siječnja izvješća radnih tijela i Pregled dostavljenih materijala za 8.
sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima
dostave.
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•
−

•
−

−
−

•
−
−

−
−

Za točku 2.
Dopunu Izvješća o podnesenim primjedbama, prijedlozima te pitanjima u
prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba;
Za točku 3.
Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanima na Konačni prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada
Zagreba,
Izvješće o tehničkim greškama u tabelarnom prikazu odgovora na primjedbe,
Amandmane na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba što su ih su podnijeli:
 Klub nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića (1 amandman),
 Klub gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a (1 amandman),
 gradski zastupnik Ivan Obad (3 amandmana),
 gradski zastupnik Tomislav Babić (1 amandman),
 gradski zastupnik Miroslav Rožić (2 amandmana),
 gradski zastupnik Stipo Ćorić (2 amandmana),
 gradski zastupnik Ivan Friščić (2 amandmana),
 gradski zastupnik Pero Kovačević (1 amandman),
 gradski zastupnik Berislav Radić (1 amandman),
 gradski zastupnik Ivan Šikić (1 amandman),
 gradska zastupnica Lidija Tomić (1 amandman) i
 gradski zastupnik Ivica Miočić Stošić (4 amandmana);
Za točku 5.
Amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a na Prijedlog odluke
o pomoći za opremu novorođenog djeteta,
Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na Amandman na Prijedlog odluke o
pomoći za opremu novorođenog djeteta, što ga je podnio Klub gradskih zastupnika
HDZ-a, DC-a i HSLS-a,
Izvješće Odbora za zdravstvo, matičnoga radnog tijela o Amandmanu,
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise o Amandmanu;

Za podtočku 7. b)
− Izvješće Odbora za zdravstvo, matičnoga radnog tijela,
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise;
•

Za točku 8.
− Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise.
•
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•

Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o dopunama
Statuta Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak", što ga Odbor za Statut, Poslovnik i
propise predlaže da se donese po hitnom postupku.
Gradski su zastupnici također primili:

− novi Pregled dostavljenih materijala za 8. sjednicu Gradske skupštine Grada
Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave,
− odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i
− novi Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika u pisanom obliku
prije 7. sjednice i na 7. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 20. prosinca 2005.
godine te primljenih odgovora.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara raspravu o prijedlogu dnevnoga reda.

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o
dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak".

Gospođa Asja Bebić predlaže da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi podtočka b)
točke 7. Prijedlog zaključka o prijenosu osnivačkih prava ustanove Gradske ljekarne Zagreb s
Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o.

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić, u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a, predlaže da
se iz prijedloga dnevnog reda izostave:
- podtočka a) točke 7. Prijedlog zaključka o preoblikovanju ustanova za upravljanje
športskim objektima u vlasništvu Grada Zagreba u trgovačka društva, prijenosu osnivačkih
prava i poslovnih udjela predmetnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba na
trgovačko društvo Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. i povećanju temeljnog kapitala
Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o.,
- podtočka b) točke 7. Prijedlog zaključka o prijenosu osnivačkih prava ustanove
Gradske ljekarne Zagreb s Grada Zagreba na trgovačko društvo Gradsko komunalno
gospodarstvo d.o.o.,
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otpada sa Zagrebačkom županijom
i točka 14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad promocijom
autobiografskog djela "Svjedok prolaznosti" Jože Horvata.
Obrazlaže prijedloge za izostavljanje točaka iz dnevnoga reda.
Gospodin Pero Kovačević dopunjuje obrazloženje u vezi s prijedlogom Kluba
gradskih zastupnika HSP-a da se izostavi točka 8.

Gospodin Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u izjašnjenju što ga daje u ime predlagatelja ne
prihvaća da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi podtočka b) točke 7.

Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa u izjašnjenju što ga daje u ime predlagatelja ne prihvaća da se iz prijedloga
dnevnoga reda izostavi podtočka a) točke 7.

Na prigovor gospodina mr.sc. Miroslava Rožića (iz klupe) gospodin Duško Ljuština,
član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa dopunjuje izjašnjenje.

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

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

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić objašnjava da je Klub predložio izostavljanje iz
dnevnoga reda jer je obrazloženje nedostatno i neuvjerljivo.

Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, u
izjašnjenju što ga daje u ime predlagatelja ne prihvaća da se iz prijedloga dnevnoga reda
izostavi točka 8.
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predsjednica Odbora Gradske skupštine za javna priznanja u izjašnjenju što ga daje u ime
predlagatelja ne prihvaća da se iz prijedloga dnevnog reda izostavi točka 14.

U daljnjoj raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (ispravak netočnog navoda) i Pero
Kovačević (ispravak netočnog navoda).

Gospodin Ivica Miočić Stošić predlaže da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi
točka 3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana grada Zagreba.
Nakon toga ispravlja netočni navod Duška Ljuštine, člana Gradskog poglavarstva.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje u
izjašnjenju što ga daje u ime predlagatelja ne prihvaća da se iz prijedloga dnevnoga reda
izostavi točka 3.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain predlaže da se rasprava i odlučivanje o
točki 3. odgodi za sljedeću sjednicu.

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje u
izjašnjenju što ga daje u ime predlagatelja ne prihvaća da se iz prijedloga dnevnoga reda
izostavi točka 3.

U daljnjoj raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (ispravak netočnog
navoda) i Morana Paliković Gruden, koja također predlaže povlačenje točaka što su ih
predložili Klub gradskih zastupnika HSP-a i gradski zastupnici, a posebno točke 3.
Nakon zaključenja rasprave o prijedlogu dnevnoga reda Gradska skupština Grada
Zagreba većinom glasova (16 "za" i 22 "protiv") ne prihvaća prijedlog da se iz prijedloga
dnevnoga reda izostavi točka 3.
Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (4 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća
prijedlog da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi podtočka a) točke 7.
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prijedlog da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi podtočka b) točke 7.

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Traži da se ustanovi kvorum jer ga nije bilo prilikom glasovanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku od 10 minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se ponovi glasovanje o prijedlogu da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi
podtočka b) točke 7. budući da je glasovalo 25 gradskih zastupnika.

Gradska skupština Grada Zagreba većinom glasova (3 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća
prijedlog da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi podtočka b) točke 7.

Gospodin Mario Zubović, dr.stom., traži riječ zbog povrede Poslovnika.
Traži da se ustanovi kvorum.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je zatražena stanka za klub.

Gospodin Mario Zubović, dr.stom., traži da se ustanovi kvorum a nakon toga da se
odobri stanka za klub.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku od 15 minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba gradskih zastupnika
HSS-a i Kluba gradskih zastupnika HSU-a.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
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HSU-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac obrazlaže
razloge za stanku.
U ime 25 nazočnih gradskih zastupnika koji su članovi spomenutih klubova predlaže
predsjednici da prekine sjednicu, jer danas nemaju mogućnosti za kvalitetan rad, te da u roku
utvrđenim Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba zakaže njezin nastavak.

Gospodin Mario Zubović, dr.stom., traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Ponovo traži da se ustanovi kvorum.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor. Obavještava da je na početku sjednice evidentirana nazočnost 43
gradskih zastupnika i da nitko od evidentiranih nije najavio da odlazi sa sjednice.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević ispravlja netočni navod i najavljuje da će pozvati
kolege zastupnike da napuste sjednicu.

Napomena: Gradski zastupnici izlaze iz dvorane.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
prekida sjednicu u 12,57 sati i najavljuje da će zakazati njezin nastavak u roku prema
Poslovniku Gradske skupštine Grada Zagreba.
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