ZAPISNIK
11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
27. travnja 2006.

ZAPISNIK
11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 27. travnja 2006. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,03 sati

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; 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; mr.sc. Josip Kereta;
Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero
Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; 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; Davor Šuker; Dragutin Šurbek; dr.sc. Tonči Tadić *; Stipe Tojčić;
Lidija Tomić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.

Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica gradonačelnika Grada
Zagreba; Marijan Tomurad - načelnik Policijske uprave zagrebačke; Slavko Kojić - član
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije; Davor Jelavić - član
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 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; 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; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo;
mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 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
*

Gradski zastupnik dr.sc. Tonči Tadić u 12,00 sati podnosi ostavku
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Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Tihomir Tonković - zamjenik
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Đorđe Nikolić - zamjenik
pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Asja Ettinger - pomoćnica
pročelnika Gradskog ureda za opću upravu; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva
Grada Zagreba; Dragan Korolija-Marinić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec;
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; Joško Jakelić - direktor Podružnice Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo
Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., - holdinga; Vlasta Pavić - članica Uprave
Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., - holdinga; Janislav Šaban - direktor AGM-a
d.o.o.; Franjo Žulj - direktor Autobusnog kolodvora d.o.o.; Joso Bićanić - 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; Marijan Ožanić - direktor
Tehnološkog parka d.o.o.; Ana Troha Draksler - direktorica "Vladimira Nazora" d.o.o.;
Jadranko Robić - direktor Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.; Slobodan Jeličić - direktor
Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Ante Iličić - direktor Zagrebačkih veletržnica d.o.o.; Ivan
Kolarić - direktor Zagrebačkih cesta d.o.o.; Julius Pevalek - direktor Zagrebačkog električnog
tramvaja d.o.o.; Davorin Spevec - direktor Zagrebačkog velesajma d.o.o.; Mate Kraljević direktor Zagrebparkinga d.o.o.; Igor Toljan - direktor Zrinjevca d.o.o.; Marijan Antić direktor Društva za upravljanje športskim objektom "Hipodrom" d.o.o.; Gordana Pokrajčić direktorica Društva za upravljanje športskim objektima "Maksimir" d.o.o.; Boro Stipić direktor Društva za upravljanje športskim objektom "Mladost" d.o.o.; Ivan Knežević direktor Društva za upravljanje športskim objektom "Šalata" d.o.o.; Marinka Vranjković zamjenjuje direktora Tržnica Zagreb d.o.o.; Zlatko Milanović - zamjenjuje direktora ZGOS-a
d.o.o.; Damir Lončarić - zamjenjuje direktora Zračne luke Zagreb 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; Raman Fazlievski - zamjenik
predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine; Raško Ivanov - predstavnik bugarske
nacionalne manjine; Giovanni Garbin - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Alen
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Stević – HGK, tajnik Komore Zagreb; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine
Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočno 48 gradskih zastupnika. Naknadno je evidentirana nazočnost
svih 51 gradskih zastupnika pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost na sjednici najavili:
-

Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje a na sjednici ga zamjenjuje Višnja
Fortuna,

-

Krešimir Ladešić, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu a na sjednici ga
zamjenjuje Asja Ettinger i

-

Zdravko Vac, direktor Trgovačkog društva ZGOS a na sjednici ga zamjenjuje
Zlatko Milanović.

Zakašnjenje su najavile:
-

gradske zastupnice Morana Paliković Gruden i Lidija Tomić i

-

zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Ljiljana Kuhta Jeličić.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 11. sjednicu.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 10. sjednice održane 30. ožujka
2006. godine.

Gradski su zastupnici primili:
- uz poziv za sjednicu od 13. travnja 2006. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke i na CD-u za točku 9., pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih
zastupnika, odgovor na prijedlog gradskog zastupnika i rokovnik sjednica radnih tijela.
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2., mišljenja Gradskog poglavarstva za točke 5., 9. i 19., Prijedlog zaključka o razrješenju
predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske ljekarne Zagreb, što ga predlaže pročelnik
Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje da se donese po hitnom
postupku, odgovore na pitanja i prijedloge, novi pregled pitanja i prijedloga te primljenih
odgovora i pregled dostavljenih materijala za ovu sjednicu.
Također su primili materijal za točke od 1. - 8. i 10. - 19. na CD-u.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je u tijeku nabava "laptopova" za gradske zastupnike i da
će uskoro na WEB stranicama Grada Zagreba biti prezentirani materijali za sjednice Gradske
skupštine.
Danas su gradski zastupnici primili na klupe:
- Izvješće Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju za točku 2. i
-

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o pristupanju Grada Zagreba udruzi
IMPACTS, što ga Gradsko poglavarstvo predlaže da se donese po hitnom
postupku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara raspravu o prijedlogu dnevnoga reda.

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o
razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske ljekarne Zagreb.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, obrazlaže opravdanost hitnosti
za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o pristupanju Grada Zagreba udruzi
IMPACTS.

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 10 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske
ljekarne Zagreb.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Predlaže da prihvaćena dopuna bude točka 20.

Gradska skupština većinom glasova (46 "za" i 2 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o pristupanju Grada Zagreba udruzi
IMPACTS.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude točka 21.

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 12 "protiv") prihvaća
dnevni red:
1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba
2. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2005.,
Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za 2005.,
Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan 31. 12.
2005.
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi
o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2005.
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za poboljšanje
standarda i decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2005.
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za poboljšanje
standarda i decentraliziranih funkcija u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2005.
Izvješće o ostvarenju Programa i plana sredstava za financiranje javnih potreba u području
učeničkog i studentskog standarda Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih
branitelja, poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2005.
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu Grada Zagreba
za 2005.
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi
Grada Zagreba za 2005.
Izvješće o ostvarenju Programa i utrošku sredstava u kulturi Grada Zagreba za 2005.
Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za razdoblje
siječanj-prosinac 2005.
Izvješće o izvršenju programa radova na gradnji športskih kapitalnih objekata u Gradu
Zagrebu u 2005.
Izvješće o izvršenju Programa radova na području vodnoga gospodarstva, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2005.

-6Izvješće o izvršenju programa gradnje i uređenja objekata u 2005. - negospodarstvene
investicije
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
5. Prijedlog odluke o jačanju mjesne samouprave u Gradu Zagrebu
6. Prijedlog odluke o načinu provođenja postupka za dodjelu koncesije za obavljanje
energetske djelatnosti distribucije toplinske energije
7. Prijedlog odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom Zagreb"
8. Izvješće o primjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
9. Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i radu PU zagrebačke u 2005. godini
10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svjetskom izložbom male i
minijaturne keramike
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. Zagrebačkom regatom
12. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage zaključka o dozvoli čiste sječe šume u
privatnom vlasništvu
13. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mladež
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine
14. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja Eko-stožera Grada
Zagreba
15. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za spomenike,
spomen-ploče i slične predmete
16. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskoga
prirodoslovnog muzeja
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Narodnog sveučilišta "Sesvete"
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Šestine
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19. Prijedlog odluke o financiranju prijevoza učenika srednjih škola na području Grada
Zagreba
20. Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske
ljekarne Zagreb
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o pristupanju Grada Zagreba udruzi
IMPACTS
Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red.

Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da će vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga biti
ograničeno na uobičajenih sat i pol. Gradski zastupnici koji dođu na red po isteku toga
vremena mogu svoja pitanja i prijedloge dati u pisanom obliku.
Moli ih da se prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga drže odredbi
Poslovnika.
Gospodin Jurica Meić 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 uvidi kako je napravljena omaška u
vezi s rješenjima što su ih dobili vlasnici kafića koji imaju otvorene terase na Britanskom trgu
i da se intervenira.
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, tko je od 1. siječnja 2006. godine zaposlen na rukovodećim i
savjetničkim mjestima u holdingu i pojedinim gradskim trgovačkim društvima i s kojim
argumentima te traži njihove životopise.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
riječ gospodinu dr.sc. Tončiju Tadiću koji je zamolio da u okviru pitanja i prijedloga dade
obavijest.

Gospodin dr.sc. Tonči Tadić obavještava gradske zastupnike da će 7. svibnja 2006.
godine u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" na humanitarnom koncertu nastupiti
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se djeca u Zagrebu liječe od malignih bolesti. Moli gradske zastupnike i članove Gradskog
poglavarstva da prisustvuju ovom koncertu te da kupnjom ulaznice koja košta 70 kuna
podupru akciju koju vodi Udruga "Hrabro srce".

Gospodin Jurica Meić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.

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

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog.
Gospodin Jurica Meić traži daljnja objašnjenja u vezi s prijedlogom.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na
prijedlog.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
najavljuje da će gospodin Jurica Meić dobiti odgovor na pitanje u pisanom obliku.
Gospodin Jurica Meić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića o cijeni usluge odvoza glomaznog smeća za 12 kuna koja je naznačena kao posebna
usluga u cijeni komunalne usluge, pa je ta cijena povećana.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će odgovoriti na
pitanje gospođe Katarine Fuček ali predlaže da gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog
poglavarstva za područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada i predsjednik Uprave
Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., - holdinga prije toga odgovori na pitanje
gospodina Jurice Meića.

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
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odgovara na prigovor.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje gospođe
Katarine Fuček.
Gospođa Katarina Fuček se izjašnjava o odgovoru.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.
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 gospodina Jurice Meića i najavljuje odgovor u pisanom
obliku.

Gospodin Žarko Delač, predsjednik Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa
Mikšića, traži stanku za Klub od 10 minuta.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac na
zahtjev Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića, daje stanku u trajanju od 10
minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
u vezi s realizacijom planiranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata,
postrojenja i opreme te za održavanje prijevoznih sredstava u predškolskim, osnovnoškolskim
i srednjoškolskim ustanovama u 2005. godini.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se planirana
sredstva za tekuće i investicijsko održavanje u predškolskim, osnovnoškolskim i
srednjoškolskim ustanovama realiziraju u cijelosti.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Gospođa Danira Bilić komentira odgovor.

Gospodin Boris Mikšić nije zadovoljan odgovorom na pitanje u vezi s dovršenjem
Sveučilišne bolnice u Blatu, što ga je postavio na 10. sjednici 30. ožujka 2006. godine. Traži
da mu Gradsko poglavarstvo dostavi konkretan odgovor u pisanom obliku.

- 10 Pita i daje prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi
s Kulmerovim dvorima. Iako je to pitanje već ranije postavio nije na njega dobio konkretan
odgovor.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na primjedbu u vezi s
odgovorom na pitanje o dovršenju Sveučilišne bolnice u Blatu.
Najavljuje da će odgovor na pitanje i prijedlog u vezi s Kulmerovim dvorima u
pisanom obliku dati gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet i gospođa Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu
spomenika kulture i prirode.
Gospodin Boris Mikšić traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.

Gospođa Asja Bebić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s nabavom u Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o., - holdingu i
trgovačkim društvima i pita je li do sada objavljen zajednički javni natječaj nabave za holding
te jesu li imali ugovore za nabavu?
Predlaže gospodinu Slobodanu Ljubičiću, članu Gradskog poglavarstva za područja
imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada i predsjedniku Uprave Gradskog komunalnog
gospodarstva d.o.o., - holdinga da odgovori koji su bili stvarni kriteriji za zapošljavanje u
holdingu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.
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 prijedlog.
Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem.
Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskog poglavarstva za područja imovinskopravnih poslova i imovinu Grada i predsjednik Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva
d.o.o., - holdinga, dopunjuje odgovor.

- 11 Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića o kriterijima za dodjelu proračunskih sredstava studentskim udrugama koje djeluju
pri Sveučilištu u Gradu Zagrebu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
da će joj gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport dostaviti popis studentskih udruga kojima su u posljednjih godinu dana dodijeljena
sredstva iz gradskog proračuna.
Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu da je tražila i dobila riječ zbog povrede Poslovnika a zapravo je
dopunila pitanje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću da se proširi djelokrug Gradskog kontrolnog ureda i na Gradsko komunalno
gospodarstvo d.o.o. - holding.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića hoće li se utvrditi
odgovornost za obmanu što ju je napravilo Gradsko poglavarstvo koje je bivšem sazivu
Gradske skupštine predložilo Zaključak o dozvoli čiste sječe šume u privatnom vlasništvu što
je donijet 6. travnja 2005. godine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskog zastupnika da je danas na dnevnom redu Prijedlog zaključka o stavljanju
izvan snage Zaključka o dozvoli čiste sječe šume u privatnom vlasništvu.
Gospodin Pero Kovačević odgovara da je Gradsko poglavarstvo trebalo obavijestiti
mjerodavna tijela.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje i
prijedlog.

Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
hoće li se u Gradskom komunalnom gospodarstvu d.o.o., - holdingu nastaviti popunjavati

- 12 menadžerska i druga radna mjesta po principu političkog udomljavanja ili možda ponekad i
natječajem.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da u vezi s
njegovom dužnošću počasnog predsjednika Dinama izvijesti gradske zastupnike je li mu se
uprava na stanovit način odužuje za stotine milijuna proračunskog novca ili će njegovo
počasno predsjedavanje građane Grada Zagreba koštati još ponekih stotinu milijuna kuna iz
gradskog proračuna.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem i komentira odgovor
na prijedlog.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje.

Gospodin Pero Hrgović pita gospodina mr.sc. Pavla Kalinića, pročelnika Gradskog
ureda za obrazovanje, kulturu i šport, što namjerava poduzeti nakon rješenja inspekcije
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u vezi s nastavom informatike kao izbornim
predmetom u osnovnoj školi Gračani.
Predlaže gospodinu Juliusu Pevaleku, direktoru Trgovačkog društva ZET d.o.o. da se
poveća broj autobusa na liniji 224 Dubec - Novoselec ili ako to nije moguće da se uspostavi
stari red vožnje jer autobusi rijetko voze.
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport, odgovara na pitanje i najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Gospodin Julius Pevalek, direktor Trgovačkog društva ZET d.o.o., odgovara na
prijedlog.

Gospodin Ivan Friščić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
što će i kada poduzeti u vezi s devastiranom zgradom Galerije "Gradec" i okolnim prostorom
koji je uništen.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospodin Ivan Friščić traži daljnja objašnjenja i odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će odgovor u
pisanom obliku dati gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinskopravne poslove i imovinu Grada.

- 13 Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića prepušta li Grad Zagreb svoju zgradu u Klaićevoj 7 koja ima oko
14.000 m2 i enormne je materijalne vrijednosti fakultetu čiji je osnivač država te ima li Grad
Zagreb koncepciju i plan prijedloga mreže škola kako bi se uveo jednosmjenski rad.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain komentira odgovor.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ zbog povrede
Poslovnika.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da će vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga biti
produženo do 12,10 sati.

Gospodin mr.sc. Josip Kereta pita gospodina mr.sc. Pavla Kalinića, pročelnika
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, što Grad Zagreb kao osnivač srednjih škola
poduzima da bi se riješio problem Sportske gimnazije koja je podstanar na Kineziološkom
fakultetu te pita što je s prostorom Hotelijersko-turističke škole u Frankopanskoj ulici koji
koristi Ugostiteljsko-turističko učilište.
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport, odgovara.

Gospodin Petar Kuzele 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 Gradsko poglavarstvo predložiti Gradskoj
skupštini operativni program realizacije gospodarenja otpadom Grada Zagreba i osnivanje
gradske agencije za gospodarenje otpadom. Priložio je pitanje u pisanom obliku.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet odgovara.

Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića kada će se urediti infrastruktura u naselju Lučko.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

- 14 Gospodin Tomislav Babić komentira odgovor i traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospodin Jozo Radoš pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
tko je odgovoran da je Plan malih komunalnih akcija u Sesvetama u 2005. godini izvršen sa
svega 22.58% i hoće li netko za to snositi sankcije? Traži detaljno obrazloženje u pisanom
obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospodin Jozo Radoš traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospodin Jozo Radoš traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

Gospođa Vesna Majher pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva
i pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, namjerava li se sanirati salonitni krov u Gajevoj
35 koji je nelegalno građen i kasnije nadograđivan a uz to je i opasan za djecu, posjetitelje i
djelatnike Zagrebačkog kazališta lutaka.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je isteklo vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga.

Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. Traži da se
produži vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga jer je Gradonačelnik učestalo
duže odgovarao od vremena koje je za davanje odgovora propisano Poslovnikom.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara da je u dva navrata produžila vrijeme.
Gospođa Margareta Mađerić komentira da je predsjednica produžila vrijeme za deset
minuta koliko je bila stanka za Klub nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića.

- 15 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara da je produžila za 20 minuta.
Na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a daje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Gospođa Katarina Fuček, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, u
ime Kluba obrazlaže razloge za stanku. Traži da se vrijeme za postavljanje pitanja i davanje
prijedloga produži za još 15 minuta, jer je Gradonačelnik višestruko prekršio vrijeme koje je
za davanje odgovora određeno Poslovnikom.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara da je već na početku pitanja i prijedloga zamolila da se gradski zastupnici i
Gradonačelnik Grada Zagreba ubuduće pridržavaju odredaba Poslovnika. Danas neće
produžiti vrijeme za postavljanje pitanja i davanja prijedloga.

1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u
ime Odbora obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluju: Žarko Delač (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa
Mikšića) i Ivica Miočić Stošić.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u
ime Odbora dodatno obrazlaže Prijedlog.

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Ivica Miočić Stošić (replika) i mr.sc. Miroslav Rožić (u
ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a).

- 16 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac, u
ime predlagatelja daje završnu riječ.

Gradska skupština većinom glasova (40 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli Nagrade Grada Zagreba
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u ime
Gradske skupštine Grada Zagreba i u svoje osobno ime čestita dobitnicima Nagrade Grada
Zagreba te zahvaljuje članovima Odbora Gradske skupštine za javna priznanja i njegovim
stručnim radnim skupinama. Najavljuje da će se Nagrada dodijeliti na svečanoj sjednici
Gradske skupštine i Gradskog poglavarstva u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2006.
godine.

2. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2005.,
- Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za 2005.,
- Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na
dan 31. 12. 2005.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2005.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za
poboljšanje standarda i decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu
Grada Zagreba za 2005.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za
poboljšanje standarda i decentraliziranih funkcija u srednjem školstvu Grada
Zagreba za 2005.
- Izvješće o ostvarenju Programa i plana sredstava za financiranje javnih
potreba u području učeničkog i studentskog standarda Grada Zagreba te
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu za 2005.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu
Grada Zagreba za 2005.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u
tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2005.
- Izvješće o ostvarenju Programa i utrošku sredstava u kulturi Grada Zagreba
za 2005.
- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za
razdoblje siječanj-prosinac 2005.

- 17 -

Izvješće o izvršenju programa radova na gradnji športskih kapitalnih
objekata u Gradu Zagrebu u 2005.
Izvješće o izvršenju Programa radova na području vodnoga gospodarstva,
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2005.
Izvješće o izvršenju programa gradnje i uređenja objekata u 2005. negospodarstvene investicije

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2005. i izvješća su razmotrili: Odbor za
financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela:
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za komunalno gospodarstvo,
- Odbor za prostorno uređenje,
- Odbor za zaštitu okoliša,
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za socijalnu skrb,
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za kulturu,
- Odbor za mladež,
- Odbor za mjesnu samoupravu i
- Odbor za nacionalne manjine.

U izvješću Odbora za financije, matičnog radnog tijela sadržana su njegova stajališta o
prijedlozima nadležnih radnih tijela koja su razmatrala ove prijedloge. Izvješću Odbora
priloženi su prijedlozi zaključaka u vezi s izvješćima.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog godišnjeg obračuna
Proračuna Grada Zagreba za 2005. i izvješća s osnove njihove usklađenosti sa zakonima,
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.

- 18 Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju razmotrio je na današnjoj sjednici
predložene materijale.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gradski su zastupnici primili prijedloge zaključaka u vezi s izvješćima.

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, obrazlaže Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2005., Izvješće o korištenju
sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za 2005. i Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim
kreditima i danim jamstvima na dan 31. 12. 2005.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac na
zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a daje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

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

Gospodin dr.sc. Ivo Josipović, predsjednik Odbora za kulturu, obrazlaže izvješće
Odbora.

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Davor Bernardić (replika), Katarina Fuček (neslaganje s replikom), mr.sc. Alenka
Košiša Čičin-Šain (replika), Ivica Miočić Stošić (replika), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Igor Rađenović (replika), Jozo Radoš (neslaganje s replikom), Pero
Kovačević (replika), Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa
Mikšića) i mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a).

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

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić javlja se i dobiva riječ zbog neslaganja s izlaganjem
u ime predlagatelja.

- 19 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za ručak od 40 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Danira Bilić,
Asja Bebić, Stipe Tojčić (replika) i Asja Bebić (neslaganje s replikom).

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

U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić, Pero Hrgović, Joško Morić i Boris Mikšić.

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

U raspravi sudjeluju: Žarko Delač, Igor Rađenović (replika) i Žarko Delač (neslaganje
s replikom).

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

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević, mr.sc. Josip Kereta i Morana Paliković Gruden.

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

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 11 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Zagreba za 2005.
u predloženom tekstu.
Godišnji obračun se prilaže zapisniku.

- 20 Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 10 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o korištenju sredstava tekuće
pričuve Grada Zagreba za 2005.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 11 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim
kreditima i danim jamstvima na dan 31. 12. 2005.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 10 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća izvješća o ostvarenju:
-

-

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci
predškolske dobi Grada Zagreba za 2005.
Programa javnih potreba i utrošku sredstava za poboljšanje standarda i
decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2005.
Programa javnih potreba i utrošku sredstava za poboljšanje standarda i
decentraliziranih funkcija u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2005.
Programa i plana sredstava za financiranje javnih potreba u području učeničkog i
studentskog standarda Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih
branitelja, poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2005.
Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu Grada Zagreba za 2005.
Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za
2005.
Programa i utrošku sredstava u kulturi Grada Zagreba za 2005.
planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za razdoblje siječanj-prosinac
2005.
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Programa radova na gradnji športskih kapitalnih objekata u Gradu Zagrebu u 2005.
Programa radova na području vodnoga gospodarstva, prometa i komunalnog
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2005.
Programa gradnje i uređenja objekata u 2005. - negospodarstvene investicije

Zaključak se prilaže zapisniku.

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za
učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i Odbor za
mladež, nadležno radno tijelo.
Izvješću Odbora za obrazovanje i šport priloženo je izvješće Odbora za mladež.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se
obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

- 22 4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i Odbor za
mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada
Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo
obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden.

Gradska skupština većinom glasova (34 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

- 23 5. Prijedlog odluke o jačanju mjesne samouprave u Gradu Zagrebu
Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HNS-a
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na mišljenje.
Mišljenje su gradski zastupnici primili.

Prijedlog su razmotrili: Odbor za mjesnu samoupravu, matično radno tijelo i Odbor za
financije, nadležno radno tijelo.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Prijedlog podnesen u skladu sa
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

Gospodin Jozo Radoš, u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a obrazlaže Prijedlog.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, predsjednica Odbora za mjesnu
samoupravu izvještava o rezultatu glasovanja na sjednici Odbora.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime Gradskog
poglavarstva.

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod.

Gospodin Jozo Radoš govori u ime predlagatelja.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime Gradskog
poglavarstva.

Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gradskom zastupniku
gospodinu Stipi Tojčiću.

Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gradskim
zastupnicima gospodinu Jozi Radošu i gospođi Morani Paliković Gruden.

U raspravi sudjeluju: Mišo Zorenić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Ivan
Šikić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Morana Paliković Gruden (replika), Ivan
Šikić (neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Joško Morić,
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Tomislav Babić i Pero Kovačević.

Gospodin Jozo Radoš u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (12 "za", 27 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
Prijedlog odluke o jačanju mjesne samouprave u Gradu Zagrebu

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

6. Prijedlog odluke o načinu provođenja postupka za dodjelu koncesije za obavljanje
energetske djelatnosti distribucije toplinske energije

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i
Odbor za financije, nadležno radno tijelo.

- 25 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada
Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a)
i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o načinu provođenja postupka za dodjelu koncesije za obavljanje energetske djelatnosti
distribucije toplinske energije

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7. Prijedlog odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali
dom - Zagreb"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna
tijela:
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za obrazovanje i šport i
- Odbor za mladež.

- 26 Izvješću Odbora za socijalnu skrb, matičnog radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa zakonima, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada
Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb"

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

8. Izvješće o primjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je uz Izvješće predložilo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća.
Prijedlog su razmotrila nadležna radna tijela:
- Odbor za financije,
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za komunalno gospodarstvo,
- Odbor za prostorno uređenje,
- Odbor za zaštitu okoliša,
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za socijalnu skrb,
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za kulturu,

- 27 - Odbor za mladež i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Izvješće podnijeto u skladu sa
Zaključkom Gradske skupštine, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže Izvješće.

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Žarko Delač
(u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića), Tatjana Holjevac (u ime Kluba
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Pero Kovačević (replika),
mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Joško Morić, Pero
Kovačević, Stipe Tojčić i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

Gradonačelnik Grada Zagreba Gospodin Milan Bandić daje završnu riječ u ime
predlagatelja.

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočni navod.

Gradonačelnik Grada Zagreba Gospodin Milan Bandić odgovara gradskom
zastupniku.

Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 6 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o primjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih
upravnih tijela
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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9.

Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i radu Policijske uprave
zagrebačke u 2005. godini
Izvješće podnosi Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka.
Izvješće je dostavljeno Gradskom poglavarstvu na mišljenje.
Mišljenje su gradski zastupnici primili.

Izvješće su razmotrili:
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za socijalnu skrb,
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za mladež,
- Odbor za mjesnu samoupravu,
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i
- Gradska koordinacija za ljudska prava.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Izvješće podneseno u skladu sa
zakonom.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

Gospodin Marijan Tomurad, načelnik Policijske uprave zagrebačke obrazlaže
Izvješće.

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

Prijedlog zaključka u vezi s Izvješćem podijeljen je gradskim zastupnicima.

- 29 U raspravi sudjeluju: Ivana Mlinar, Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Joško Morić, Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Ljiljana Klašnja i Iva Prpić.

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

Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočni navod.

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

ZAKLJUČAK
Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih
pokazatelja i radu Policijske uprave zagrebačke u 2005. godini.

Zaključak se prilaže zapisniku.

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

10.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svjetskom izložbom male i
minijaturne keramike

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svjetskom izložbom male i minijaturne keramike

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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11.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. Zagrebačkom regatom

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. Zagrebačkom regatom

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

12.

Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o dozvoli čiste sječe šume u
privatnom vlasništvu
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

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

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK
o stavljanju izvan snage Zaključka o dozvoli čiste sječe šume u privatnom vlasništvu

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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13.

a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mladež
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalne manjine

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 prihvaća prijedlog da se o svim prijedlozima
zaključaka zajedno glasuje.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za mladež
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe

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

14.

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja Eko-stožera
Grada Zagreba

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja Eko-stožera Grada Zagreba

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

15.

Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za
spomenike, spomen-ploče i slične predmete

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične
predmete
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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16.

a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskoga
prirodoslovnog muzeja

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

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o oba prijedloga zajedno raspravlja.

U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

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

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden, Gradonačelnik Grada Zagreba Milan
Bandić, Morana Paliković Gruden (ispravak netočnog navoda) i Gradonačelnik Grada
Zagreba Milan Bandić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda).

ad. a) Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 3 "suzdržana") donosi
RJEŠENJE
o razrješenju ravnatelja Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

- 34 -

ad. b) Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

17.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Narodnog sveučilišta "Sesvete"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili.

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 2 "suzdržana") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Narodnog sveučilišta "Sesvete"
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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18.

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
škole Šestine

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šestine
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

19.

Prijedlog odluke o financiranju prijevoza učenika srednjih škola na području
Grada Zagreba

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HNS-a
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na mišljenje.
Mišljenje su gradski zastupnici primili.

Prijedlog su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela:
- Odbor za financije,
- Odbor za obrazovanje i šport i
- Odbor za mladež.
Izvješću Odbora za komunalno gospodarstvo, matičnoga radnog tijela, priložena su
izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Prijedlog podnesen u skladu sa
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.

- 36 Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a,
obrazlaže Prijedlog.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime Gradskog
poglavarstva.

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Ivan Friščić i Pero Kovačević.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime Gradskog
poglavarstva.

Gospođa Morana Paliković Gruden, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HNS-a u
ime predlagatelja povlači Prijedlog odluke o financiranju prijevoza učenika srednjih škola na
području Grada Zagreba.

20.

Prijedlog zaključka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske
ljekarne Zagreb

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

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske ljekarne Zagreb

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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21.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o pristupanju Grada Zagreba
udruzi IMPACTS

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o pristupanju Grada Zagreba udruzi IMPACTS

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje sjednicu u 21,54 sati i ujedno podsjeća gradske zastupnike da će se sutra održati
tematska sjednica Gradske skupštine radi rasprave i odlučivanja o Izvješću o provedbi mjera u
2005. iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od
2003. do 2006.
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