ZAPISNIK
16. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
13. srpnja 2006.

ZAPISNIK
16. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 13. srpnja 2006. u Staroj gradskoj vijećnici,
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,18 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; Antun Mateš; Jurica Meić;
Boris Mikšić; mr.sc. Neven Mimica; 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; Ivan Šikić; Dragutin
Štiglić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Lidija Tomić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.

Nenazočan gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: Ivica Miočić Stošić.
Nenazočni gradski zastupnici: mr.sc. Miroslav Rožić i Davor Šuker.

Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije;
Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i
promet; Zvonimir Šostar, dr. med. - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda
za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva za
područje gospodarstva; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave;
Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa;
Stjepan Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; Slobodan
Ljubičić - član Gradskog poglavarstva za područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu
Grada i predsjednik Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o. - holdinga; Greta
Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba, Vidoje Bulum - tajnik

*

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac obavještava da će sjednica
početi u 9,15 sati kako bi se stigao umnožiti materijal sa sjednica odbora koje su održane ujutro, prije početka
sjednice.
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gradonačelnika; mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za
gospodarstvo; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i
imovinu Grada; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ivica
Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Doris Kažimir - pročelnica
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Nela Jurić - zamjenica pročelnika
Gradskog kontrolnog ureda; Željka Udovičić - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i šport; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja
Dubrava; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Mario Pilaš predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća
Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Podsljeme; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Stjepan
Vuglek - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Trešnjevka - jug; Ivan Bare - predsjednik Gradske četvrti Trnje; Gradsko komunalno
gospodarstvo d.o.o. – holding: Franjo Žulj - voditelj podružnice Autobusni kolodvor Zagreb,
Ljerka Ćosić - voditeljica podružnice Gradska groblja, Joško Jakelić - voditelj podružnice
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, Jadranko Robić - voditelj podružnice
Vodoopskrba i odvodnja, Julius Pevalek - voditelj podružnice Zagrebački električni tramvaj,
Zdravko Vac - voditelj podružnice ZGOS, Igor Toljan - voditelj podružnice Zrinjevac, Ivica
Knežević – zamjenjuje voditelja podružnice Čistoća, Zoran Ježić - zamjenjuje voditelja
podružnice Zagrebparking, Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja podružnice Zagrebačke
ceste; Vladimir Tomičić - direktor Trgovačkog društva Gradska plinara d.o.o.; Davorin
Spevec - direktor Trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o.; Ana Troha Draksler direktorica Trgovačkog društva "Vladimir Nazor" d.o.o.; Janislav Šaban - direktor
Trgovačkog društva AGM d.o.o.; Marijan Ožanić - direktor Trgovačkog društva Tehnološki
park d.o.o.; Društvo za upravljanje športskim objektima Zagreb d.o.o.: Aleksa Kocijan voditelj podružnice Jarun, Dragutin Žiljak - voditelj podružnice Sljeme - Medvednica, Ivan
Knežević - voditelj podružnice Šalata, Marko Kolak - voditelj podružnice Športske dvorane
Zagreb; Boško Matković - direktor Trgovačkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o.; Miroslav
Brkić - član Uprave Trgovačkog društva APIS IT d.o.o. dr.sc. Veselin Simović - predsjednik
Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Jaromil Kubiček - predsjednik Vijeća češke
nacionalne manjine; Neđatin Kamberovski - zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne
manjine; Giovanni Garbin - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Slavko Burda predstavnik ukrajinske nacionalne manjine; Zdravko Ivandić - Savez samostalnih sindikata
Hrvatske, Nada Jakovina - predstavnica HSU - a; Valentina Jarnjak i Tomislav Tomašević predstavnici DC - a i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočno 45 (naknadno je evidentirana nazočnost 48) od ukupno 51
gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Izvješćuje da je nenazočnost najavio Marijan Maras pročelnik Ureda gradonačelnika, a
na sjednici ga zamjenjuje Elizabeta Knorr.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 16. sjednicu.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 15. sjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba održane 7. lipnja 2006.

Gradski su zastupnici primili :
-

uz poziv za sjednicu od 30. lipnja 2006. prijedlog dnevnog reda s materijalom za
predložene točke te rokovnik sjednica radnih tijela;

-

uz dopis dopunske dostave od 7. srpnja 2006.:
-

izvješća radnih tijela,

-

amandmane za točke 1., 5. i 10.

-

obrazloženje prijedloga za točku 2.

-

prijedloge za donošenje po hitnom postupku:
o Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2006.,
o Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja
omeđenog ulicama "Banjavčićeva – Heinzelova – Branimirova - Zavrtnica",
o Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba,
o Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja,
o Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za
medicinske sestre Mlinarska i
o Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb,

-

odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, pregled postavljenih pitanja i
prijedloga gradskih zastupnika te primljenih odgovora, pregled dostavljenih materijala
prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave;
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uz dopis dopunske dostave od 10. srpnja 2006. amandmane za točke 1. i 10. te
prijedlog za izmjenu prijedloga za točku 15.;

-

danas na klupe obavijest Odbora za mladež o povlačenju amandmana te izvješća
Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbora za kulturu i Odbora za
Statut, Poslovnik i propise za točku 1., amandmane Gradskog poglavarstva za
točke od 4. do 9. te amandmane na Konačni prijedlog Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama "Banjavčićeva –
Heinzelova – Branimirova – Zavrtnica" što je upućen u proceduru po hitnom
postupku, izvješća Odbora za prostorno uređenje i Odbora za Statut, Poslovnik i
propise za točke od 4. do 9., preglede amandmana za točke 1. i 10., očitovanja
Gradskog poglavarstva o amandmanima za točke 1., 5., i 10., očitovanje Odbora
Gradske skupštine za javna priznanja o prijedlogu za izmjenu i dopunu
predloženog zaključka za točku 15., mišljenje Gradskog poglavarstva za točku 18.,
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Vrbani III. za donošenje po hitnom postupku,
odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, novi pregled postavljenih
pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te primljenih odgovora i novi pregled
dostavljenih materijala prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je Gradsko poglavarstvo povuklo Konačni prijedlog
odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja RŠC Jarun za točku 3. i Konačni prijedlog
odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Svetice" za točku 8.

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

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže opravdanost hitnosti
za Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2006.

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
opravdanost hitnosti za Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
područja omeđenog ulicama "Banjavčićeva – Heinzelova – Branimirova – Zavrtnica" i za
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Vrbani III.
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Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga
prirodoslovnog muzeja i Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Škole za medicinske sestre Mlinarska.

Gospodin Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove za
hitnu medicinsku pomoć Zagreb.

Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a predlaže da se iz
dnevnog reda izostave sljedeće točke:
- točka 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006. godini,
- točka 3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana ŠRC Jarun (koji je u
međuvremenu predlagatelj povukao),
- točka 4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sigečica,
- točka 5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Vrbik središnji prostor",
- točka 6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Martinovka zona zapad,
- točka 7. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića",
- točka 8. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Svetice *,
- točka 9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje
– Delec,
- točka 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu,
- te Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja
omeđenog ulicama "Banjavčićeva – Heinzelova – Branimirova – Zavrtnica" i Konačni
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Vrbani III., za koje su na sjednici obrazložene hitnosti.

* Predlagatelj je prijedlog povukao
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poziva predlagatelja da se izjasni o prijedlozima za izostavljanje iz prijedloga dnevnoga reda.
Upozorava gradskog zastupnika da se ne može raspravljati o prijedlozima koji su predloženi
za donošenje po hitnom postupku jer još nisu uvršteni u dnevni red.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja ne prihvaća
prijedloge Kluba gradskih zastupnika HSP-a o izostavljanju prijedloga iz prijedloga dnevnog
reda.

U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
poziva predlagatelja da se izjasni.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.
Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočan navod.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.
U raspravi sudjeluje Joško Morić.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden i Pero Kovačević (ispravak netočnog
navoda).
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja ne prihvaća
da se spomenutih osam prijedloga izostavi iz prijedloga dnevnoga reda jer su prošli propisanu
proceduru.
U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (ispravak netočnog navoda) i Ivan Friščić
(ispravak netočnog navoda).

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.

Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočan navod.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu na odredbu članka 154. stavka 3. Poslovnika Gradske
skupštine Grada Zagreba. Predlaže da se zajedno glasuje o svim prijedlozima za izostavljanje
iz prijedloga dnevnoga reda što ih je podnio Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika
HSP-a.

Gradska skupština većinom glasova (31 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o svim
prijedlozima za izostavljanje iz prijedloga dnevnoga reda što ih je podnio Pero Kovačević u
ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
stavlja na glasovanje prijedloge za izostavljanje iz prijedloga dnevnoga reda što ih je podnio
Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a.

U tijeku prebrojavanja glasova i Morana Paliković Gruden (iz klupe) i Pero Kovačević
(iz klupe) traže stanku za klub.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
napominje da se mora dovršiti glasovanje koje je započeto.

Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 11 "za") ne prihvaća prijedloge za
izostavljanje iz prijedloga dnevnoga reda što ih je podnio Pero Kovačević u ime Kluba
gradskih zastupnika HSP-a.

Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gospođa Lidija Tomić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
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Gospodin Ivan Friščić ispravlja netočan navod.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za Klub gradskih zastupnika HSP-a i Klub gradskih zastupnika HNS-a u trajanju od 10
minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
Gospodin Pero Kovačević obrazlaže stanku za Klub gradskih zastupnika HSP-a.
Gospođa Morana Paliković Gruden obrazlaže stanku za Klub gradskih zastupnika
HNS-a.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog programa
međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2006.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude točka 3. prijedloga dnevnog reda umjesto točke koja je
povučena.

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja
omeđenog ulicama "Banjavčićeva – Heinzelova – Branimirova - Zavrtnica".
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude točka 9. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština većinom glasova (28 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Vrbani III.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude točka 10. prijedloga dnevnog reda, te da dosadašnje
točke od 10. do 12. postanu točke od 11. do 13.

Gradska skupština većinom glasova (28 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba.
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predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 14. prijedloga dnevnog reda, te da dosadašnje
točke od 13. do 22. postanu točke od 15. do 25.

Gradska skupština većinom glasova (30 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 26. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština većinom glasova (31 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za medicinske
sestre Mlinarska.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 27. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština većinom glasova (30 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
ustanove za hitnu medicinsku pomoć.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 28. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 4 "protiv") prihvaća
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dnevni red:
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2006. te:
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2006.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba
za 2006.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba
za 2006.,
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u učeničkog i studentskog standarda
te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu za 2006.,
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za
2006.,
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. i
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama,
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2006.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
3. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba,
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sigečica
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Vrbik središnji prostor"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Martinovka zona zapad
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
7. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Gradišćanska Cankarova - Ulica baruna Filipovića"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
8. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje Delec
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
9.

Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja
omeđenog ulicama "Banjavčićeva – Heinzelova – Branimirova - Zavrtnica"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
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10. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Vrbani III.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
11. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili
projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
13. Prijedlog odluke o suglasnosti na zaduživanje pravnih osoba kojih je Grad Zagreb
vlasnik ili osnivač
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
14. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba,
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
15. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Markuševec
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za
rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom-Zagreb"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad "Zagrebačkim vjenčanjima"
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja
18. Izvješće o stanju okoliša Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
19. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
20. Prijedlog zaključka (priprema Izvješća o ostvarivanju Programa poticanja razvoja
obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu)
Predlagatelj: Klub nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića
21. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sesvetama
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
22. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Mladost
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Sesvetski Kraljevec
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Pantovčak
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

- 12 23. Prijedlog rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Međunarodnog
centra za usluge u kulturi
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
24. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda"
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića
"Šumska jagoda"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
25. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Zagrebačkog kazališta lutaka
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
27. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za
medicinske sestre Mlinarska
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
28. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb
Predlagatelj: Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
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. Nakon isteka toga vremena gradski zastupnici mogu svoja
pitanja i prijedloge dati u pisanom obliku.
Utvrđuje da se je za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavilo 22
zastupnika.
Gospodin Pero Kovačević ponavlja prijedlog što ga je na prošloj sjednici dao
Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da netko primi zakupce lokala
koji su u sporu s Tržnicama Zagreb i razgovara s njima. Izjavu koju je u vezi sa sporom,
prema njihovom navodu, dao tajnik Gradskog poglavarstva gospodin Vidoje Bulum, čuo je i
gradski zastupnik Pero Hrgović.
Ponovno postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću
u vezi s izgradnjom stolnoteniskog doma na Vrbiku jer se u odgovoru što ga je dobio iznosi
niz netočnosti. Traži odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na prijedlog i pitanje.

- 13 Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja u vezi s prijedlogom.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na prijedlog
i najavljuje da će gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Gradskog komunalnog
gospodarstva d.o.o. - holdinga i gospodin Filip Borac, voditelj podružnice Holdinga Tržnica
Zagreb pripremiti pismeno izvješće o svim dugovanjima i sudskim sporovima.

Gospođa Asja Bebić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba, gospodinu
Milanu Bandiću u vezi sa Ženskom autonomnom kućom zbog teškog propusta, tj. objave
njihove adrese na internetskim stranicama.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.
Gospođa Asja Bebić ispravlja netočan navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

Gospodin Pero Hrgović potvrđuje da je čuo izjavu zakupaca lokala.
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 s inspekcijskim nadzorom na lokaciji u
vlasništvu Trgovačkog društva Ralu d.o.o. u Sesvetama.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospodin Pero Hrgović traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
odgovor gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog
ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac ga
upozorava, jer ne govori o povredi Poslovnika.
Gospodin Pero Kovačević odgovara.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac mu
oduzima riječ jer ne govori o povredi Poslovnika.
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Gospođa Margareta Mađerić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću u vezi s provođenjem Gradskog programa djelovanja za mlade.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.
Gospođa Margareta Mađerić ispravlja netočan navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

Gospodin Jozo Radoš 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 s javnim zahodima na tramvajskim i
autobusnim terminalima.
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 Jozo Radoš traži odgovor u pisanom obliku.

Gospođa Iva Prpić postavlja pitanje gospodinu Davoru Jelaviću, članu Gradskog
poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kako će biti riješeno parkiranje na Gornjem
gradu koji je sada zakrčen automobilima.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara na pitanje.
Gospođa Iva Prpić traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospođa 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 s objektom na raskrižju
Vukovarske i Držićeve ulice i daje prijedlog u vezi s postavljanjem željezničkog stajališta u
Odri.

- 15 Traži pisani odgovor na pitanje i prijedlog.

Gospodin Davor Bernardić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću u vezi s rasterećenjem prometnog koridora od Prisavlja do
Trnjanske Savice.
Daje prijedlog Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova u vezi s imenovanjem
ulice po gradu Splitu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.

Gospodin Mišo Zorenić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba, gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s podizanjem spomenika Stjepanu Radiću i traži odgovor u pisanom
obliku.
Podsjeća da je prije godinu dana upozorio da lipama ispred Glavnog kolodvora čije
lišće žuti već početkom ljeta. Ništa s tim u vezi nije poduzeto.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.

Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba,
gospodinu Milanu Bandiću u čemu je problem u vezi s dokumentacijom za plinski priključak
u Gradskoj četvrti Novi Zagreb – zapad.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje
odgovor u pisanom obliku predsjednika Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., holdinga gospodina Slobodana Ljubičića, člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog
ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet gospodina Davora Jelavića i direktora Trgovačkog društva Gradska plinara
Zagreb d.o.o. gospodina Vladimira Tomičića.

Gospodin Boris Mikšić pita Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana
Bandića u vezi s izvozom otpada u Beč te zašto gradsko poduzeće Čistoća, sada podružnica
Holdinga, ne obavi posao u PUTO-u, a zarađeni novac ne uloži u dekontaminaciju Jakuševca
i zaštitu okoliša u Jakuševcu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

- 16 Gospodin mr.sc. Josip Kereta pita Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana
Bandića jesu li plakati s njegovom fotografijom prvi efekti osnivanja Trgovačkog društva
Zagrebplakat d.o.o. Nije zadovoljan odgovorom što ga je dobio na pitanje postavljeno na
prošloj sjednici jer se pitanje odnosilo na poduzeće Zagrebplakat, a ne na Holding.
Daje prijedlog Gradskom poglavarstvu u vezi s postavljanjem spomenika Eugenu
Kvaterniku na istoimenom trgu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. U
odgovoru na prijedlog najavljuje da će se konzultirati struka.

Gospođa Danira Bilić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba, gospodinu
Milanu Bandiću u vezi sa smanjenim proračunskim sredstvima namijenjenim izgradnji škola i
vrtića.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa Danira Bilić traži daljnja pojašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospođa Katarina Fuček postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s povlačenjem Konačnog prijedloga odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja RŠC Jarun.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain 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 s
uređenjem Kvaternikovog trga.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnja objašnjenja.

- 17 Gospođa Ivana Mlinar 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 spajanjem tramvajske linije
između Črnomerca, Remize i Horvaćanske ceste i zatvaranjem potoka.
Daje prijedlog gospođi Ninoslavi Zeković, pročelnici Gradskog ureda za imovinskopravne poslove i imovinu Grada u vezi s objavljivanjem popisa bespravnih korisnika
neizgrađenoga građevinskoga gradskog zemljišta na WEB stranici 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.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje postavljanje pitanja i davanje prijedloga, jer je prošlo sat i pol te moli zastupnike
da preostala pitanja i prijedloge daju u pisanom obliku.

1.
-

-

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2006. te:
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2006.,
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba
za 2006.,
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba
za 2006.,
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u učeničkog i studentskog standarda
te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu za 2006.,
Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za
2006.,
Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. i
Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama,
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo.
Prijedlog 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,
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Odbor za socijalnu skrb,
Odbor za obrazovanje i šport,
Odbor za kulturu,
Odbor za mladež,
Odbor za mjesnu samoupravu,
Odbor za nacionalne manjine,
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju i
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

Izvješću Odbora za financije, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća nadležnih
radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove
usklađenosti sa zakonima, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada
Zagreba i drugim propisima niti na podnesene amandmane.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Amandmane i prijedloge za izmjene prijedloga izmjena i dopuna programa su
podnijeli:
-

Odbor za mladež na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba
za 2006. i s tim u vezi Prijedlog za izmjene Prijedloga izmjena i dopuna Programa radova
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006., koji je
povukao amandman te

-

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a
o na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2006.
(2 amandmana) i
o prijedloge za izmjene Prijedloga izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih
ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. (3 prijedloga).
Amandmane i prijedloge te izvješće o povlačenju amandmana su gradski zastupnici

primili.
Očitovanja Gradskog poglavarstva na amandmane i prijedloge su gradski zastupnici
primili.
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, obrazlaže Prijedlog.

- 19 Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med.
Gospodin Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa, obrazlaže Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2006., Prijedlog izmjena
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2006., Prijedlog izmjena
Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2006., Prijedlog izmjena
Programa javnih potreba u učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci
zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2006. i Prijedlog izmjena
i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2006.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. i Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova
u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u
2006.
Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije, obrazlaže izvješće
Odbora.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno raspravlja o svim prijedlozima.
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Pero Hrgović (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Morana Paliković Gruden
(u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jelena Pavičić Vukičević (replika), Morana
Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Žarko Delač (u ime Kluba nezavisnih gradskih
zastupnika Borisa Mikšića), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a),
Danira Bilić (ispravak netočnog navoda), Igor Rađenović (neslaganje s ispravkom netočnog
navoda) i Jozo Radoš.
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije uzima riječ u ime predlagatelja.
U raspravi sudjeluju: Igor Rađenović (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain,
Katarina Fuček, mr.sc. Josip Kereta, Pero Kovačević i Tomislav Babić.

- 20 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje završnu riječ u ime
predlagatelja.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočan navod.

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med. upozorava gradsku zastupnicu mr.sc. Alenku Košiša Čičin-Šain na kršenje
Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med. odgovara na prigovor.
Gospodin Pero Kovačević komentira odgovor.

Gospodin Jozo Radoš traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med. odgovara na prigovor.
Gospođa Danira Bilić traži riječ i dobiva riječ zbog ispravka netočnog navoda.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., upozorava gradsku zastupnicu da ne ispravlja netočan navod, već ponovno
raspravlja.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.
Gospodin Jozo Radoš traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

- 21 Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med., utvrđuje da su prijedlozi sadržani u pojedinim amandmanima u neposrednoj vezi s
prijedlozima za izmjene i dopune predloženog Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006., što je vidljivo iz obrazloženja prijedloga za
izmjene i dopune predloženog programa. Napominje da ukoliko se ne prihvate amandmani na
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna izjašnjavanje o prijedlozima za izmjene
i dopune programa postaje bespredmetno.
Konstatira da Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije povukao amandmane i
prijedloge za izmjene i dopune te da je o njima potrebno glasovati. Svi su podnijeti na članak
3. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2006. (2
amandmana) i na Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006. (3 prijedloga).
Gradska skupština većinom glasova (29 "protiv", 6 "za" i 4 "suzdržana") ne prihvaća
1. amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2006. i na Prijedlog izmjena i dopuna Programa
radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.
Gradska skupština većinom glasova (29 "protiv", 7 "za" i 2 "suzdržana") ne prihvaća
2. amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2006.
Gradska skupština većinom glasova (29 "protiv" i 8 "za") ne prihvaća 3. amandman
Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.
Gradska skupština većinom glasova (29 "protiv" i 9 "za") ne prihvaća 5. amandman
Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2006.

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 11 "protiv") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

- 22 Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 11 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi
IZMJENE
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci
predškolske dobi Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Izmjene Programa prilažu se zapisniku.

IZMJENE
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Izmjene Programa prilažu se zapisniku.

IZMJENE
Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Izmjene Programa prilažu se zapisniku.

IZMJENE
Programa javnih potreba u učeničkog i studentskog standarda te sredstava za
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za
2006.,
u predloženom tekstu.
Izmjene Programa prilažu se zapisniku.

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku.
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IZMJENE I DOPUNE
Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu
Zagrebu u 2006.,
u predloženom tekstu.

Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku.

IZMJENE I DOPUNE
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2006.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune Programa prilažu se 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.
Ovom dijelu sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac.

2.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gradski zastupnici su naknadno primili obrazloženje Prijedloga.

Prijedlog su razmotrili:
Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za zaštitu okoliša,

- 24 - Odbor za prostorno uređenje,
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i
- Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za komunalno gospodarstvo, matičnoga radnog tijela, priložena su
izvješća nadležnih radnih tijela.
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 gradski zastupnici su primili.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Ivan
Šikić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočan navod..

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HNS-a u trajanju od 5 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a
obrazlaže razloge za stanku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava na članak 83. i citira stavak 2. članka 102. Poslovnika Gradske skupštine Grada
Zagreba.
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Zagreba u 2006.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku.

3.

Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za
2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Odbor
međunarodne
poglavarstvu
međunarodne
prijedlog.

za međugradsku i međunarodnu suradnju utvrdio je Prijedlog međugradske i
suradnje Gradske skupštine Grada Zagreba za 2006. i dostavio ga Gradskom
u skladu sa Zaključkom o smjernicama za provedbu međugradske i
suradnje Grada Zagreba u razdoblju 2006. - 2009., koje je utvrdilo cjelovit

U raspravi sudjeluje Žarko Delač (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa
Mikšića).
Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić u ime predlagatelja
daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1 "protiv") donosi
PROGRAM
međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2006.,
u predloženom tekstu.
Program se prilaže zapisniku.
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4.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sigečica,
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandmane na Konačni prijedlog odluke koji
postaju sastavni dio prijedloga.
Gradski su zastupnici primili amandmane.

Prijedlog su razmotrili:
Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela:
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane Gradskog poglavarstva.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba i drugim propisima niti na podnesene amandmane.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i Ivan Friščić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a).
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sigečica
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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5.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Vrbik središnji prostor"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandmane na Konačni prijedlog koji postaju
sastavni dio prijedloga.
Gradski su zastupnici primili amandmane.
Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević podnio je amandmane na Konačni
prijedlog odluke kojima je priložio peticiju građana.
Amandmane i očitovanje Gradskog poglavarstva su gradski zastupnici primili

Prijedlog su razmotrili:
Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane Gradskog poglavarstva.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba i drugim propisima niti na podnesene amandmane.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i Ivan Friščić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a).
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 6 "za") ne prihvaća 1. amandman
gradskog zastupnika Pere Kovačevića na Konačni prijedlog.

- 28 Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 6 "za") ne prihvaća 2. amandman
gradskog zastupnika Pere Kovačevića na Konačni prijedlog.
Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 6 "za") ne prihvaća 3. amandman
gradskog zastupnika Pere Kovačevića na Konačni prijedlog.
Gradska skupština većinom glasova ( 27 "za" i 6 "protiv") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Vrbik - središnji prostor",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Martinovka zona zapad
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandmane na Konačni prijedlog odluke koji
postaju sastavni dio prijedloga.
Gradski su zastupnici primili amandmane.

Prijedlog su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna
radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane Gradskog poglavarstva.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba i drugim propisima niti na podnesene amandmane.

- 29 Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

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

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 5 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Martinovka - zona zapad,
u predloženom tekstu s amandmanima predlagatelja.
Odluka se prilaže zapisniku.

7.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog
"Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića"

plana

uređenja

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandmane na Konačni prijedlog odluke koji
postaju sastavni dio prijedloga.
Gradski su zastupnici primili amandmane.

Prijedlog su razmotrili:
Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane Gradskog poglavarstva.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba i drugim propisima niti na podnesene amandmane.

- 30 Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.

U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a).
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 5 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića",
u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja.
Odluka se prilaže zapisniku.

8.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje
– Delec
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandman na Konačni prijedlog odluke koji postaje
sastavni dio prijedloga.
Gradski su zastupnici primili amandman.

Prijedlog su razmotrili:
Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandman Gradskog poglavarstva.

- 31 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba i drugim propisima niti na podneseni amandman.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Staro Brestje – Delec
u predloženom tekstu, s amandmanom predlagatelja.
Odluka se prilaže zapisniku.

9.

Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja
omeđenog ulicama "Banjavčićeva – Heinzelova – Branimirova - Zavrtnica"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandmane na Konačni prijedlog odluke koji
postaju sastavni dio prijedloga.
Gradski su zastupnici primili amandmane.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je Konačni prijedlog i amandmane Gradskog
poglavarstva.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba i drugim propisima niti na podnesene amandmane.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.

- 32 U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 2 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Banjavčićeva – Heinzelova – Branimirova - Zavrtnica",
u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja.
Odluka se prilaže zapisniku.

10. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Vrbani III.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 5 "protiv) donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vrbani III.
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

11. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili
projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
Odbor za mladež, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za kulturu,
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Odbor za zdravstvo,
Odbor za socijalnu skrb,
Odbor za mjesnu samoupravu i
Odbor za nacionalne manjine.

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

Na Prijedlog odluke amandmane su podnijeli:
-

Odbor za zdravstvo,

-

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a i

-

gradski zastupnik Pero Kovačević (2 amandmana).

Amandmane i očitovanje Gradskog poglavarstva o amandmanima su gradski
zastupnici primili. Amandmani koje je prihvatio predlagatelj postaju sastavni dio Prijedloga.
Pregled amandmana su gradski zastupnici primili
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 niti na podnesene amandmane.
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili .
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a).
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova ( 27 "protiv" i 1 "za") ne prihvaća amandman
Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje
financijske potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada
Zagreba.

- 34 Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "suzdržanim") donosi
ODLUKU
o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga
mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba
u predloženom tekstu, s amandmanima koje je predlagatelj prihvatio.
Odluka se prilaže zapisniku.

12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
Prijedlog su razmotrili:
-

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.
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a).
Gradska skupština većinom glasova (29"za", 1 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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13. Prijedlog odluke o suglasnosti na zaduživanje pravnih osoba kojih je Grad Zagreb
vlasnik ili osnivač
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, matično 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 Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, obrazlaže
Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a).
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi
ODLUKU
o suglasnosti na zaduživanje pravnih osoba kojih je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

14. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba,
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi
ZAKLJUČAK
o zaduživanju Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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15. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Markuševec
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio:
-

Odbor za obrazovanje i šport, 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.
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1"protiv") donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića Markuševec,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 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 mladež i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za socijalnu skrb, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

- 37 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.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i
mladeži "Mali dom-Zagreb",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

17. Prijedlog zaključka
vjenčanjima"

o

prihvaćanju

pokroviteljstva

nad

"Zagrebačkim

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za mladež.
Izvješća Odbora su gradski zastupnici primili.
Gradski zastupnik Mišo Zorenić podnio je Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad "Zagrebačkim vjenčanjima", koji su gradski
zastupnici primili.

Prijedlog je dostavljen predlagatelju čije su očitovanje gradski zastupnici primili.
Prijedlog za izmjenu i dopunu Prijedloga zaključka postao je sastavni dio Prijedloga.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u
ime predlagatelja predlaže Gradskoj skupštini da razmotri i prihvati predložena
pokroviteljstva.
U raspravi sudjeluju: Žarko Delač (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa
Mikšića), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero
Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a).
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.

- 38 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u
ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 7 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad "Zagrebačkim vjenčanjima"
u predloženom tekstu, s izmjenom i dopunom koju je predlagatelj prihvatio.
Zaključak se prilaže zapisniku.

18. Izvješće o stanju okoliša Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlogu izvješća priložen je Prijedlog zaključka.
Izvješće su razmotrili Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i nadležna radna
tijela:
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
- Odbor za komunalno gospodarstvo i
- Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za zaštitu okoliša, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće i Prijedlog zaključka
s osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske
skupštine Grada Zagreba.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Izvješće i u ime predlagatelja mijenja tekst na stranici 154. pod točkom 5.2.1. Vodopravna
inspekcija.
Novi tekst podijeljen je gradskim zastupnicima.

U raspravi sudjeluje Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zsatupnika HDZ-a i
HSLS).
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 2 "suzdržana") donosi
Izvješće o stanju okoliša Grada Zagreba,
u predloženom tekstu s predlagateljevom izmjenom.
Izvješće se prilaže zapisniku.

19. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina
Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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20. Prijedlog zaključka (priprema Izvješća o ostvarivanju Programa poticanja razvoja
obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu)
Predlagatelj je Klub nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića.
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na mišljenje.
Mišljenje su gradski zastupnici primili.
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Prijedlog podnesen u skladu sa
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom
Izvješća su gradski zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

21. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sesvetama
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sesvetama,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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22. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Mladost
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Sesvetski Kraljevec
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Pantovčak
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o predloženim
zaključcima.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mladost,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Sesvetski Kraljevec,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Pantovčak,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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23. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Međunarodnog
centra za usluge u kulturi
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora ste primili.
U raspravi sudjeluju: Žarko Delač i Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika
HSP-a).
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočan navod.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, uzima
riječ u ime predlagatelja
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 3 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

24. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda"
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića
"Šumska jagoda"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje, kulturu i šport, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili.

- 43 a) Gradska skupština jednoglasno donosi
RJEŠENJE
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda",
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

b) Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Šumska jagoda",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

25. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Zagrebačkog kazališta lutaka
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Zagrebačkog kazališta lutaka
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 44 26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja
u predloženom tekstu.

Rješenje se prilaže zapisniku.

27. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za
medicinske sestre Mlinarska
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja

Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za medicinske sestre
Mlinarska,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

28. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb
Predlagatelj je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i
branitelje.

- 45 Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove za hitnu
medicinsku pomoć Zagreb,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.







Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 16. sjednicu u 19,00 sati.

KLASA: 021-05/06-01/14
URBROJ: 251-01-04-06-10
Zagreb, 13. srpnja 2006.
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