ZAPISNIK
9. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
24. veljače 2006.

ZAPISNIK
9. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 24. veljače 2006. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,05 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; 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; Ivan Obad; Jelena Pavičić
Vukičević; Vlasta Pavić; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš;
Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ivan Šikić; Dragutin Štiglić; Dragutin Šurbek; dr.sc.
Tonči Tadić; Stipe Tojčić; Lidija Tomić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Jasmina Havranek;
mr.sc. Neven Mimica; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med. i Morana Paliković Gruden.

Nenazočan gradski zastupnik: Davor Šuker.

Nazočan zamjenik gradskog zastupnika: mr.sc. Josip Kereta.

Drugi nazočni: Ivo Jelušić - zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta
Jeličić - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Mladen Crnjaković - zamjenik
županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu ; Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i
pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i promet; 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 i predsjednik uprave Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o.,
holdinga; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo – pročelnik Gradskog
ureda za gospodarstvo; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i
šumarstvo; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Vjera Salopek -
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Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Elizabeta Knorr – šefica
službe u Uredu gradonačelnika; Nela Jurić – zamjenica pročelnika Gradskog kontrolnog
ureda; Željka Udovičić – zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport; Damir Lasić – pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i
imovinu Grada; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske
poslove; Jadranka Veselić Bruvo – pomoćnica pročelnika Gradskog zavoda za prostorno
uređenje; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; 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;
Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Saša Molan - predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Ivan Bare - predsjednik Gradske četvrti Trnje; Joško Jakelić
– direktor Podružnice Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, Gradskog komunalnog
gospodarstva d.o.o., holdinga; 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.; Aleksa Kocijan - direktor Jaruna d.o.o.; Dragutin Žiljak direktor "Sljeme - Medvednica" d.o.o; Ana Troha Draksler - direktorica Vladimira Nazora
d.o.o.; Slobodan Jeličić - direktor Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Ante Iličić - direktor
Zagrebačkih veletržnica; Julius Pevalek - direktor Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.;
Mate Kraljević - direktor Zagrebparkinga d.o.o.; Zdravko Vac – direktor ZGOS-a d.o.o.; Saša
Grozdanić – zamjenjuje direktora Tehnološkog parka d.o.o.; Marinka Marković - zamjenjuje
direktora Tržnica Zagreb d.o.o.; Danica Lisičar – zamjenjuje direktora Vodoopskrbe i
odvodnje d.o.o.; Slobodan Gracin – zamjenjuje direktora Zagrebačkih cesta d.o.o.; Dražen
Kovačević – zamjenjuje direktora Zagrebačkog velesajma d.o.o.; Radmila Mihaljević –
zamjenjuje direktora Zrinjevca 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; Anastas Odžaklieski - predsjednik Vijeća makedonske nacionalne manjine; Raman
Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine; Raško Ivanov –
predstavnik bugarske nacionalne manjine; Alena Bali – tajnica slovačke nacionalne manjine;
Giovanni Garbin - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Ante Ledić - predsjednik
Hrvatskih demokršćana; Mladen Stević – HGK, tajnik Komore Zagreb; Zdravko Ivandić –
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Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočno 40 gradskih zastupnika (naknadno je evidentirana nazočnost
45 gradskih zastupnika) od ukupno 51 gradskog zastupnika pa Gradska skupština može
pravovaljano raspravljati i odlučivati.

Otvara 9. sjednicu i obavještava gradske zastupnike da se Gradonačelnik Grada
Zagreba gospodin Milan Bandić ispričao zbog službenog puta a na sjednici ga zamjenjuje
zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić.
Izvješćuje da su nenazočnost na sjednici najavili:
- gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik
Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje a na sjednici ga zamjenjuje
gospođa Višnja Fortuna,
- gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije a na sjednici ga zamjenjuje gospođa Vjera Salopek,
- gospodin Marijan Ožanić, direktor Trgovačkog društva Tehnološki park d.o.o. a na
sjednici ga zamjenjuje gospodin Saša Grozdanić i
- gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika a na sjednici ga zamjenjuje
gospođa Elizabeta Knor.

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 dva pokroviteljstva i to:
- nad humanitarno-zahvalnim koncertom za obnovu doma obitelji Ivanjek koji je
održan u Svetištu "Sveta Mati Slobode" 12. veljače 2006. godine i
- nad Zimskim kupom preponskog jahanja (III. kolo) koji je održan na Zagrebačkom
hipodromu 18. veljače 2006. godine.
Gradska skupština većinom glasova (37 "za") prihvaća zapisnik 8. sjednice Gradske
skupštine Grada Zagreba održane 26. siječnja 2006. godine i nastavka održanog 11. veljače
2006. godine.

-4Gradski su zastupnici primili:
- uz poziv za sjednicu od 13. veljače 2006. godine prijedlog dnevnoga reda i materijal
za predložene točke dnevnoga reda;

- uz dopis od 16. veljače 2006. godine prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda
(14) s izmjenom redoslijeda točaka dnevnoga reda, novi prijedlog dnevnoga reda, rokovnik
sjednica radnih tijela i pregled dostavljenih materijala;

- uz dopis od 21. veljače 2006. godine izvješća radnih tijela nakon održanih 6 sjednica,
Prijedlog zaključka Odbora za zaštitu okoliša, obavijest Gradskog poglavarstva, pregled
postavljenih pitanja i prijedloga, novi pregled dostavljenih materijala i Statutarnu odluku o
izmjenama i dopunama Statuta;

- danas na klupe Prijedlog za dopunu prijedloga Sporazuma o suradnji u poljoprivredi
što ga je podnio gradski zastupnik gospodin Žarko Delač.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara raspravu o prijedlogu dnevnoga reda.

Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a predlaže:
- izmjenu redoslijeda točaka tako da Prijedlog za razrješenje predsjednice Gradske
skupštine, koji je podnijelo 17 gradskih zastupnika, bude točka 1. a ne 18.
- da se izostavi točka 9. Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika
Policijske uprave zagrebačke i Prijedlog zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika
Policijske uprave zagrebačke, jer je već razriješen dotadašnji načelnik i imenovan novi
načelnik Policijske uprave zagrebačke.

Gospodin Joško Morić predlaže izmjenu redoslijeda točaka tako da Prijedlog za
razrješenje predsjednice Gradske skupštine bude točka 1. a ne 18.

Gospodin Žarko Delač podsjeća da je na sjednici Predsjedništva Gradske skupštine
dogovoreno kako će ubuduće točke dnevnog reda imati redoslijed prema njihovoj važnosti.
Gradski zastupnici trebaju prosuditi je li Prijedlog za razrješenje predsjednice Gradske
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vrtića.

Gradska skupština većinom glasova (5 "za" i 32 "protiv") ne prihvaća prijedlog Kluba
gradskih zastupnika HSP-a da se iz prijedloga dnevnoga reda izostavi točka 9. Prijedlog
zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave zagrebačke i Prijedlog
zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave zagrebačke.

Gradska skupština većinom glasova (14 "za" i 24 "protiv") ne prihvaća prijedlog
Kluba gradskih zastupnika HSP-a i gradskog zastupnika Joška Morića da se izmjeni
redoslijed razmatranja Prijedloga za razrješenje predsjednice Gradske skupštine tako taj
prijedlog bude pod točkom 1. dnevnog reda.

Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 13 "protiv") prihvaća
1.

2.

3.

4.

dnevni red:
Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju
mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka
Predlagatelj: Mandatno povjerenstvo
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u poljoprivredi sa
Zagrebačkom županijom
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na
području Grada Zagreba u 2005.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
Prijedlog zaključka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za izradu Plana

intervencija u zaštiti okoliša Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
5. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zaštiti izvorišta za
2005.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
6. Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje
poljoprivrednog zemljišta
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
7. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
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prostornom uređenju s Ustavom
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
9. a) Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave
zagrebačke
b) Prijedlog zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave
zagrebačke
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
10. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i
pritužbe
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog satiričkog kazališta
"Kerempuh"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Prečko"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
13. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne
ustanove "Maksimir"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
14. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića "Maksimir"
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Vladimira Nazora
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića "Kolibri"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
15. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe "Centar"
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava Zagreb
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica
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Doma za starije i nemoćne osobe "Sveta Ana"
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe "Sveti Josip"
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Trnje
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
16. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Poljoprivredne škole
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
17. Prijedlog zaključka o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Zagrebu
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
18. Prijedlog za razrješenje predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
Predlagatelji: gradski zastupnici (17)

Pitanja i prijedlozi

Gospodin Pero Hrgović pita je li istina da se planira spajanje osnovnih škola Luka I. i
Luka II. u Sesvetama. Moli da mu odgovori gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.
Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić odgovara i
najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Gospodin Pero Hrgović traži odgovor u pisanom obliku.

Gospodin Pero Kovačević predlaže zamjeniku Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodinu Ivi Jelušiću da se osigura pet do šest parkirališnih mjesta kraj Vidikovca na
Sljemenu za hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata i civilne invalide, korisnike
programa na Medvednici, odnosno na Sljemenu te da se sinhronizira rad semafora, tj. vrijeme
prelaska pješaka i prelaska automobila na prijelazu preko Savske ceste kod Zagrepčanke.

Gospodin Ivan Friščić pita zamjenika Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Ivu
Jelušića može li se zemljište koje se nalazi na starom koridoru autoceste Zagreb - Sisak i bilo
je rezervirano za izgradnju te autoceste prenamijeniti u građevinsko. Moli i pisani odgovor.
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Gospođa Ivana Mlinar pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te gospodina Ivicu Fanjeka, pročelnika Gradskog
zavoda za prostorno uređenje, može li se na građevinskoj čestici (k.č. br. 711/7) koja se nalazi
uz stambeno-poslovni neboder sa 17 katova na Novoj cesti 1, izgraditi parkiralište, odnosno
podzemna garaža ako je nešto drugo planirano.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara i najavljuje odgovor u pisanom obliku.

Gospođa Danira Bilić pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kada će se pristupiti izgradnji nogostupa na
važnijim prometnicama na području Črnomerca posebno na pravcu ulica Črnomerec,
Fraterščica, Mikulići te Sveti Duh - Bijenik kojima se svakodnevno koriste brojni pješaci,
posebno djeca prilikom odlaska u školu i povratka iz nje.
Predlaže zamjeniku Gradonačelnika Grada Zagreba gospodinu Ivi Jelušiću da dvije
staze na Sljemenu ubuduće nose ime Janice Kostelić i Ivice Kostelića kao priznanje svim
njihovim dosadašnjim rezultatima kao i rezultatima na posljednjim zimskim olimpijskim
igrama.
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.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić dopunjuje odgovor na
pitanje i odgovara na prijedlog.

Gospođa Katarina Fuček pita gospodina Slobodana Ljubičića, člana Gradskog
poglavarstva za područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada i predsjednika uprave
Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., holdinga, je li mu poznato da se građanima
naplaćuju potvrde, na temelju kojeg propisa se to radi i što će učiniti ako to naplaćivanje nije
propisano.

-9Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog poglavarstva za područja imovinskopravnih poslova i imovinu Grada i predsjednik uprave Gradskog komunalnog gospodarstva
d.o.o., holdinga, odgovara i najavljuje odgovor u pisanom obliku.

Gospodin Tomislav Babić pita zamjenika Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Ivu Jelušića što će se poduzeti da se dio teritorija Novog Zagreba - zapad koji je pripao Općini
Stupnik vrati u sastav Grada Zagreba.
Gospodin Mišo Zorenić ispravlja netočni navod.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava na povredu Poslovnika.

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

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.

Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja i odgovor u pisanom obliku.

Gospođa Asja Bebić pita zamjenika Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Ivu
Jelušića o nadmoći gradskih dužnosnika kojoj su izloženi stanovnici centra Grada težeg
imovnog stanja jer ne mogu platiti obnovu fasada svojih kuća.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara.

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić dopunjuje odgovor.

Gospodin Josip Petrač pita gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., člana Gradskog
poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, hoće
li Grad darovati zemljište za izgradnju doma za osobe s teškim invaliditetom udrugama s

- 10 velikim brojem članova i zašto se to pitanje rješava mimo Povjerenstva za osobe s
invaliditetom.
Predlaže gospodinu Zvonimiru Šostaru, dr.med., članu Gradskog poglavarstva i
pročelniku Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, da se na razini
države riješi pitanje doma za teške invalide koji nemaju smještaj u obitelji, a potrebna im je
stalna njega.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradskog zastupnika da će dobiti pisani odgovor.

Gospođa Margareta Mađerić predlaže gospodinu Dušku Ljuštini, članu Gradskog
poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa, da se pronađe odgovarajući prostor za
djelovanje udruge "Sve 5" koja okuplja stand up komičare.
Pita gospodina Slobodana Ljubičića, člana Gradskog poglavarstva i predsjednika
uprave Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., holdinga, je li prihvaćen njezin prijedlog
što ga je dala na prošloj sjednici Gradske skupštine u vezi s oslobađanjem mladih obitelji od
plaćanja naknade za odvoz glomaznog otpada. Odgovor nije dobila.

Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa, odgovara na prijedlog.

Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog poglavarstva za područja imovinskopravnih poslova i imovinu Grada i predsjednik uprave Gradskog komunalnog gospodarstva
d.o.o., holdinga, odgovara na pitanje i najavljuje odgovor u pisanom obliku.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić dopunjuje odgovor na
prijedlog i najavljuje odgovor na pitanje u pisanom obliku.

Gosođa Ljiljana Klašnja postavlja pitanje gospodinu Davoru Jelaviću, članu Gradskog
poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u vezi sa stanjem na vodozaštitnom
području od bolnice Blato do Jankomira, Ježdovca i Lučkog.

- 11 Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara i najavljuje odgovor u pisanom obliku.

Gospođa Iva Prpić predlaže gospodinu Jošku Jakeliću, direktoru Podružnice Gradsko
stambeno komunalno gospodarstvo, Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o, holdinga, da
se površine u gradskim pothodnicima legaliziraju za grafitere.
Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara.

Gospođa Iva Prpić traži daljnja objašnjenja.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić dopunjuje odgovor.

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, hoće li se obnoviti prostor nekadašnje kinodvorane u Sesvetama za održavanje kulturnih manifestacija.
Predlaže gospodinu Jadranku Robiću, direktoru Trgovačkog društva Vodoopskrba i
odvodnja d.o.o., da ta tvrtka održava i mjesne vodovode u Gradskoj četvrti Sesvete.
Primijetio je da na kartama Grada Zagreba u gradskim prostorima nema Gradske
četvrti Sesvete. Predlaže da u prostorima budu izvješene karte koje će obuhvatiti i Gradsku
četvrt Sesvete, jer je ona dio Grada Zagreba.

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.

Gospodin Žarko Delač pita zamjenika Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Ivu
Jelušića što se u Uredu gradonačelnika poduzima u vezi s korištenjem pretpristupnih fondova
Europske unije.
Predlaže da se poziv za sjednice Gradske skupštine dostavlja i predstavnicima
Turističke zajednice Grada Zagreba i ustanova za upravljanje športskim objektima, sada

- 12 trgovačkih društava, ili da se razmotri njihova nazočnost sjednicama s obzirom na osnivanje i
ustroj holdinga.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara na pitanje.

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita predsjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba
gospođu mr.sc. Tatjanu Holjevac koliko je novaca u ime 51 gradskog zastupnika odobrila za
promociju knjige Jože Horvata.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
komentira da prema odredbama Poslovnika predsjednik ne daje odgovore. Gradski zastupnici
imaju sve u dokumentima koje su primili.

Gospodin Ivica Miočić Stošić daje načelnu primjedbu zbog nenazočnosti
Gradonačelnika Grada Zagreba na sjednici Gradske skupštine.

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

Gospodin Ivica Miočić Stošić pita zamjenika Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Ivu Jelušića je li istina da se u ZET-u unatoč manjku od 35 milijuna kuna
namjerava uvesti novi sustav utvrđivanja broja putnika koji će stajati 10 milijuna €.
Predlaže zamjenici Gradonačelnika Grada Zagreba gospođi Ljiljani Kuhta da odgovori
je li istina da se grupi Alpin iz Münchena, koja će navodno uložiti 130 milijuna € daje
Dinamov stadion.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara zašto
Gradonačelnik Grada Zagreba nije danas na sjednici, zatim odgovara na pitanje.

Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta odgovara na
prijedlog.

Gospodin Ivica Miočić Stošić traži daljnja objašnjenja i odgovor u pisanom obliku.
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Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić dopunjuje odgovor na
pitanje.

Gospodin Julius Pevalek, direktor Trgovačkog društva ZET d.o.o., dopunjuje odgovor
na pitanje.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje Gradskom poglavarstvu
Grada Zagreba u vezi s posljedicama eksplozije na lokaciji Duboki jarak. Moli odgovor u
pisanom obliku.

1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju
mandata zamjeniku gradskog zastupnika i s Prijedlogom zaključka

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je gospodin Hrvoje Vojković podnio ostavku na dužnost
gradskog zastupnika.

Gospodin Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva obrazlaže Izvješće i
Prijedlog zaključka o prestanku i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima.

Gradska skupština Grada Zagreba jednoglasno (34 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Josip Kereta, čiji je mandat verificiran, polaže
prisegu.
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2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u poljoprivredi sa
Zagrebačkom županijom
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, matično
radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo,
obrazlaže Prijedlog.

Gradski zastupnik gospodin Žarko Delač podnio je Prijedlog za dopunu Prijedloga
sporazuma o suradnji u poljoprivredi sa Zagrebačkom županijom.
Prijedlog su gradski zastupnici primili.

Gradska skupština većinom glasova (13 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća da gradski
zastupnik gospodin Žarko Delač može podnijeti Prijedlog za dopunu Prijedloga sporazuma o
suradnji u poljoprivredi sa Zagrebačkom županijom.

U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić uzima riječ u ime
predlagatelja.

Gospodin Jozo Radoš ispravlja netočan navod.

- 15 Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić ne slaže se s ispravkom
netočnog navoda.

U raspravi sudjeluju: Pero Hrgović (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Žarko
Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića), Pero Kovačević,
Katarina Fuček, Mišo Zorenić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a) i Pero Kovačević
(replika).

Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

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

U raspravi sudjeluje Ivica Miočić Stošić.

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, daje
završnu riječ u ime predlagatelja.

Gradska skupština Grada Zagreba jednoglasno (37 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u poljoprivredi sa Zagrebačkom županijom,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 16 3. Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na
području Grada Zagreba u 2005.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješću je priložen Prijedlog
zaključka.

Izvješće su razmotrili:
- Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležno radno tijelo.
Izvješću Odbora za zaštitu okoliša, matičnoga radnog tijela, priložen je Prijedlog
zaključka i izvješće Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležnog radnog
tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise je zaključio da je Izvješće podneseno u skladu s
Planom intervencija u zaštiti okoliša.

Izvješća radnih tijela i Prijedlog zaključka gradski su zastupnici primili.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže Izvješće.

U raspravi sudjeluju: Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića),
Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Jurica Meić, Danira Bilić
(replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), mr.sc. Miroslav Rožić, Stipe Tojčić (ispravak
netočnog navoda), mr.sc. Miroslav Rožić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda) i Danira
Bilić.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, daje završnu riječ u ime predlagatelja.

Za ispravak netočnog navoda javljaju se: Danira Bilić, Pero Kovačević i mr.sc.
Miroslav Rožić.

- 17 Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara u ime predlagatelja.

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 9 "protiv") donosi

ZAKLJUČAK
u tekstu što ga je predložilo Gradsko poglavarstvo.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 9 "suzdržanih") donosi

ZAKLJUČAK
u tekstu kako ga je predložio Odbor za zaštitu okoliša.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli
potpredsjednika mr.sc. Berislava Radića, dr.med., da preuzme vođenje sjednice i obavještava
da je stanka predviđena u 14,30 sati.

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

- 18 4. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za izradu Plana
intervencija u zaštiti okoliša Grada Zagreba

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležno radno tijelo.

Izvješću Odbora za zaštitu okoliša, matičnoga radnog, tijela priloženo je izvješće
Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležnog radnog tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je zaključio da je Prijedlog podnesen u skladu s
Planom intervencija u zaštiti okoliša i Poslovnikom.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gradska skupština većinom glasova (30 "za", 1 "protiv" i 6 "suzdržanih") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti
okoliša Grada Zagreba,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

5. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zaštiti izvorišta za 2005.

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješću je priložen Prijedlog
zaključka.
Izvješće su razmotrili:
-

Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i
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Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležno radno tijelo.

Izvješću Odbora za zaštitu okoliša, matičnoga radnog tijela, priloženo je izvješće
Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležnog radnog tijela.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

U raspravi sudjeluje Stipe Tojčić (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

6. Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje
poljoprivrednog zemljišta

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za financije, matično radno tijelo i
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležno radno tijelo.

Izvješću Odbora za financije, matičnoga radnog tijela priloženo, je izvješće Odbora za
poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, nadležnog radnog tijela.

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

- 20 Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i Žarko Delač.

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, daje
završnu riječ u ime predlagatelja.

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

7. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, matično
radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

- 21 U raspravi sudjeluju: Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), mr.sc. Alenka Košiša ČičinŠain i Žarko Delač.

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, daje
završnu riječ u ime predlagatelja.

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

Gospodin Jozo Radoš traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo,
uzima riječ u ime predlagatelja.

Gospodin Jozo Radoš izjavljuje da mu pročelnik nije dao jasan odgovor.

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo,
odgovara.

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Zagreba,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., daje stanku za ručak u trajanju od 45 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

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

8. Prijedlog zaključka o odustanku od zahtjeva za ocjenu suglasnosti Zakona o
prostornom uređenju s Ustavom

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži stanku za Klub gradskih zastupnika HSP-a od
15 minuta.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
namjerava dati stanku od 10 minuta.

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić obrazlaže da traže stanku od 15 minuta zbog tiskovne
konferencije.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku od 15 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluje Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a).

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić u ime predlagatelja
dodatno obrazlaže Prijedlog.

- 23 Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočan navod.

Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 6 "suzdržanih") donosi

ZAKLJUČAK
o odustanku od zahtjeva za ocjenu suglasnosti Zakona o prostornom uređenju s
Ustavom,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

9. a) Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave
zagrebačke
b) Prijedlog zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave
zagrebačke
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže prijedloge.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o oba prijedloga zajedno raspravlja.
U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića) i Joško Morić.

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

ZAKLJUČAK
o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave zagrebačke,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ad. b) Gradska skupština većinom glasova (35 "za" i 3 "suzdržana") donosi

ZAKLJUČAK
o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave zagrebačke,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

10. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog satiričkog kazališta
"Kerempuh"

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

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

- 25 Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić uzima riječ.

Gospodin Jozo Radoš ispravlja netočan navod.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, daje
završnu riječ u ime predlagatelja.

Gradska skupština većinom glasova (35 "za" i 1 "protiv") donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju ravnatelja Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Prečko"

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

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

- 26 Gradska skupština jednoglasno donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Prečko",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

13. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne
ustanove "Maksimir"

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Maksimir",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

14. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Maksimir"
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Vladimira Nazora
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Kolibri"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

- 27 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o sva tri prijedloga zaključka zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća prijedlog da se o prijedlozima
zaključaka zajedno glasuje.

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Maksimir",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimira Nazora,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kolibri",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

15. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe "Centar"
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Dubrava Zagreb
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Ksaver
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Maksimir

- 28 Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Medveščak
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Peščenica
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe "Sveta Ana"
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe "Sveti Josip"
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
za starije i nemoćne osobe Trnje

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o svim prijedlozima zaključaka zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća prijedlog da se o svim prijedlozima
zaključaka zajedno glasuje.

Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
"Centar",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 29 ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Dubrava Zagreb,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Ksaver,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Maksimir,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Medveščak,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 30 ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Peščenica,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
"Sveta Ana",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
"Sveti Josip",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Trešnjevka Zagreb,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 31 ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Trnje,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

16. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Poljoprivredne škole

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

17. Prijedlog zaključka o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Zagrebu

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Zagrebu,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med.

18. Prijedlog za razrješenje predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba

Predlagatelji su 17 gradskih zastupnika.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je zaključio da je Prijedlog podnesen u skladu sa
Statutom i Poslovnikom, te je na zahtjev predsjednice Gradske skupštine dao mišljenje u
pogledu primjene statutarnih i poslovničkih odredaba u prihvaćanju pokroviteljstva.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić u ime 17 gradskih zastupnika obrazlaže Prijedlog.
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
izvješće Odbora.
U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (ispravak netočnog navoda), Jelena Pavičić
Vukičević (u ime zajedničkog kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i HSU-a), Pero
Kovačević (ispravak netočnog navoda), Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika
HDZ-a i HSLS-a), Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa
Mikšića), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Jozo Radoš (u ime
Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Joško Morić, mr.sc. Miroslav Rožić (replika), Pero
Kovačević (ispravak netočnog navoda), Joško Morić (neslaganje s ispravkom netočnog
navoda), Tomislav Babić (ispravak netočnog navoda), Joško Morić (neslaganje s ispravkom
netočnog navoda).

Riječ zbog povrede Poslovnika traže i dobivaju: Ivan Friščić, Pero Kovačević i
Katarina Fuček.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., odgovara na prigovore.

- 33 U raspravi sudjeluju: Ivica Miočić Stošić, Stipe Tojčić, mr.sc. Miroslav Rožić, Jozo
Radoš (ispravak netočnog navoda), mr.sc. Miroslav Rožić (neslaganje s ispravkom netočnog
navoda) i Pero Kovačević.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Predlaže u ime 14 gradskih zastupnika da se tajno glasuje o Prijedlogu za razrješenje
predsjednice Gradske skupštine. Prijedlog predaje u pisanom obliku.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., podsjeća gradske zastupnike da se o prijedlogu da se tajno glasuje Gradska skupština
mora izjasniti većinom glasova svih gradskih zastupnika.
Gradska skupština većinom glasova (13 "za", 27 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
prijedlog 14 gradskih zastupnika da se tajno glasuje o Prijedlogu za razrješenje predsjednice
Gradske skupštine Grada Zagreba.

Gradska skupština većinom glasova (13 "za, 26 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
Prijedlog za razrješenje predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba.







Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., zaključuje sjednicu u 17,45 sati.
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