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ZAPISNIK
18. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. listopada 2006. u Staroj gradskoj vijećnici,
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,23 sati

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

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: mr.sc. Josip Kereta i
Dario Čović.

Nenazočni gradski zastupnici: dr.sc. Jasmina Havranek; Margareta Mađerić; Boris
Mikšić; Ivan Obad i Davor Šuker.

Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; 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; 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 Gradskog poglavarstva
Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda 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;
mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; mr.sc. Pavle Kalinić -
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ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za
prostorno uređenje; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture
i prirode; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu
zaštitu i branitelje; Tihomir Tonković - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Sanja
Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; Anđelko Šućur - predsjednik
Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; 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 Vijeća
Gradske četvrti Trnje; Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. - holding: Franjo Žulj voditelj podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; Joso Bićanić - voditelj podružnice Čistoća;
Ljerka Ćosić - voditeljica podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj podružnice
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo; Jadranko Robić - voditelj podružnice
Vodoopskrba i odvodnja; Mate Kraljević - voditelj podružnice Zagrebparking; mr.sc. Ivan
Tolić - voditelj podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zdravko Vac - voditelj podružnice
ZGOS; Filip Borac - voditelj podružnice Tržnice Zagreb; Igor Toljan - voditelj podružnice
Zrinjevac; Ana Troha Draksler - direktorica "Vladimira Nazora" d.o.o.; Janislav Šaban direktor AGM-a d.o.o.; Ante Iličić - direktor Zagrebačkih veletržnica d.o.o.; Branimir Valašek
- direktor Autobusne radionice Zagreb d.o.o.; Društvo za upravljanje športskim objektima
Zagreb d.o.o.: Aleksa Kocijan - voditelj podružnice Jarun, Marijan Antić - voditelj podružnice
Hipodrom Zagreb; Gordana Pokrajčić - voditeljica podružnice Maksimir; Ivan Knežević voditelj podružnice Šalata; Boro Stipić - voditelj podružnice Mladost; Marko Kolak - voditelj
podružnice Športske dvorane Zagreb; Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja podružnice
Zagrebačke ceste; Bruno Lacković - zamjenjuje direktora Gradske plinare d.o.o.; Juraj
Centner - zamjenjuje direktora Zagrebačkog velesajama d.o.o.; Lidija Čilić - zamjenjuje
direktora Tehnološkog parka Zagreb d.o.o.; Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora
Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Mara Pereković - zamjenjuje voditelja podružnice Sljeme Medvednica, Društva za upravljanje športskim objektima Zagreb d.o.o.; Luigj Daka, dr.med. predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine; Kemal Bukvić - predsjednik Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske
nacionalne manjine; Jaromil Kubiček - tajnik Vijeća češke nacionalne manjine; Josip Attila
Thes - predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine; Anastas Odžaklieski - predsjednik
Vijeća makedonske nacionalne manjine; Raman Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća
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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, Robert Kovačić i Iva Mia Erak predstavnici DC - a i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočno 43 (naknadno je evidentirana nazočnost 44) od ukupno 51
gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici mr.sc. Josip Kereta i Dario
Čović.
Također su nenazočnost najavili Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za
područje uprave i Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje a na sjednici ga zamjenjuje Višnja
Fortuna.
Zakašnjenje je najavio gradski zastupnik Ivan Obad.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 18. sjednicu.
Obavještava da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada
Zagreba, zbog kratkoće vremena prije održavanja današnje sjednice prihvatila u ime Gradske
skupštine Grada Zagreba pokroviteljstvo nad 6. prvenstvom zagrebačkih osnovnih škola
Memorijal "Marko Horvat", koje je održano 21. i 22. listopada 2006.
Također obavještava da je gradski zastupnik Ivica Miočić Stošić 20. listopada 2006.
obavijestio da istupa iz Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića i ostaje
nezavisni gradski zastupnik, ali ne više u vezi s nezavisnom listom s koje je izabran. Slijedom
navedenoga konstatira da Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa
Mikšića više ne djeluje jer nema tri člana (članak 33. stavak 3. Poslovnika Gradske skupštine
Grada Zagreba).
Nadalje obavještava da je Odbor za izbor i imenovanja, na temelju članka 9. Odluke o
naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih
radnih tijela, odobrio službeno putovanje u Narodnu Republiku Kinu u okviru izaslanstva
Grada Zagreba sljedećim gradskim zastupnicima: mr.sc. Tatjani Holjevac - predsjednici
Gradske skupštine, mr.sc. Nevenu Mimici, Jeleni Pavičić Vukičević i Dragutinu Šurbeku.
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Nakon toga Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 17. sjednice Gradske
skupštine Grada Zagreba održane 28. rujna 2006.

Gradski su zastupnici primili :
-

uz poziv za sjednicu od 13. listopada 2006. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke, Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika u pisanom
obliku na 17. sjednici te danih odgovora i rokovnik sjednica radnih tijela;

-

uz dopis od 18. listopada 2006. prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda novim
točkama 5. i 6. te od 23. do 26., novi prijedlog dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica
radnih tijela i Pregled dostavljenih materijala prema točkama dnevnoga reda i datumima
dostave;

-

uz dopis od 20. listopada 2006. izvješća radnih tijela;

-

uz dopis od 25. listopada 2006. danas na klupe za točku 1. Izmjene i dopune izvješća,
Izmjene i dopune Zaključka o očitovanju na amandmane, Izmjene i dopune Zaključka o
amandmanima, Zaključak o amandmanima na Konačni prijedlog i novi Pregled
djelomično prihvaćenih i neprihvaćenih amandmana na Konačni prijedlog te izvješća
radnih tijela, dopis predlagatelja o povlačenju prijedloga za točku 2. i s tim u vezi izmjenu
predloženih točaka dnevnoga reda, izvješća radnih tijela za novu točku 2., Prijedlog za
izmjenu Prijedloga zaključka za točku 9. kojim se Prijedlog zaključka razdvaja na dva
prijedloga zaključka i točka 9. na podtočke a) i b), izvješća radnog tijela za podtočke a) i
b) točke 9., Prijedlog zaključka za točku 25., novi prijedlog dnevnoga reda, tri prijedloga
za donošenje po hitnom postupku, izvješća radnih tijela o prijedlogu za donošenje po
hitnom postupku, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, novi Pregled
postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika i novi Pregled dostavljenih materijala
prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave.

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

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osiguranju i
raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada
Zagreba. Nakon toga obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prijedlogu za
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mesa Fiolić, Novi Zagreb - Hrašće").

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
stavlja na glasovanje Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osiguranju i raspoređivanju
sredstava za rad nezavisnih gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i
utvrđuje da je 29 gradskih zastupnika glasovalo "za", nitko nije glasovao protiv i nitko nije
bio suzdržan, pa konstatira da neki gradski zastupnici nisu glasovali.

Gradska skupština većinom glasova (29 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih
gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 6. prijedloga dnevnog reda pa dosadašnje
točke od 6. do 25. postaju točke od 7. do 26.

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta
Dječjeg vrtića "Markuševec".
Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o
prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Markuševec".
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 27.

Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za procjenu
utjecaja na okoliš (za zahvat: "Klaonica i prerada mesa Fiolić, Novi Zagreb - Hrašće").
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 28.
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prijedloga dnevnoga reda izostavi Prijedlog zaključka (izrada izvješća o radu radnih tijela i
Gradske skupštine za razdoblje od konstituiranja 14. lipnja 2005. do 30. rujna 2006.) gradske
zastupnice mr.sc. Tatjane Holjevac jer prijedlog, kako je utvrdio Odbor za Statut, Poslovnik i
propise, nije podnesen u skladu sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba te predlaže da predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba prema
predlagateljici primijeni članak 97. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradskog zastupnika Peru Kovačevića da je na jučerašnjoj sjednici Odbora za
Statut, Poslovnik i propise izmijenila navedeni prijedlog i da su gradski zastupnici danas na
klupe primili izmijenjeni prijedlog u skladu s prijedlogom Odbora za Statut, Poslovnik i
propise.

Gospodin Joško Morić konstatira da Odbor za Statut, Poslovnik i propise o
modificiranom prijedlogu za podtočku a) nije zauzeo stav a o prijedlogu za podtočku b)
gradski zastupnici su dobili pisani dokument da nije u skladu sa Statutom Grada Zagreba i
Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise, koji o Prijedlogu pod a) nije zauzeo stav, a o
Prijedlogu pod b) je zaključio da nije podnesen u skladu sa Statutom Grada Zagreba i
Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Pretpostavlja da će s obzirom na ovakvo stajalište Odbora za Statut, Poslovnik i
propise predsjednica povući prijedlog u vezi s izradom analize o radu Gradske skupštine
Grada Zagreba od konstituiranja 14. lipnja 2005. do 30. rujna 2006.

Gospodin Stipe Tojčić smatra da predsjednica treba povući Prijedlog zaključka (izrada
analize o radu Gradske skupštine za razdoblje od konstituiranja 14. lipnja 2005. do 30. rujna
2006.) jer nije podnijet u skladu sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine
Grada Zagreba pa su se stekli uvjeti za primjenu članka 97. Poslovnika Gradske skupštine
Grada Zagreba. O Prijedlogu zaključka (izrada izvješća o radu radnih tijela Gradske skupštine
za razdoblje od izbora, odnosno imenovanja predsjednika i članova radnog tijela do 30. rujna
2006.), budući da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije zauzeo stajalište, Skupština bi se
mogla izjasniti. Smatra da ni taj prijedlog nije podnijet u skladu s Poslovnikom Gradske
skupštine Grada Zagreba.

-7-

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
povlači Prijedlog zaključka (izrada analize o radu Gradske skupštine za razdoblje od
konstituiranja 14. lipnja 2005. do 30. rujna 2006.) za podtočku b) točke 10., pa podtočka a)
postaje točka 10.

Gradska skupština većinom glasova (39 "za" i 1 "protiv") prihvaća

dnevni red
1.

Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
Izvješće o podnesenim prijedlozima, primjedbama i pitanjima u prethodnoj
raspravi na prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
Zaključak o očitovanju na amandmane gradskih zastupnika na Konačni prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog
plana Sesveta
Zaključak o amandmanima na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
Drugo čitanje
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

2.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Vrbik Savska - Slavonska"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

3.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Novo Brestje zapad
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

4.

Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

5.

Prijedlog odluke o pripajanju Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, Knjižnice
Marina Držića, Knjižnice Medveščak i Knjižnice Vladimira Nazora Knjižnicama
grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

6.

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad
nezavisnih gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

7.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 12. dodjelom godišnjih
nagrada Hrvatskog društva likovnih umjetnika
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine Grada Zagreba za javna priznanja

-88.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 56. obljetnicom postojanja
ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu u 2006.
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine Grada Zagreba za javna priznanja

9.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Večer ZG
prvaka"
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine Grada Zagreba za javna priznanja

10. Prijedlog zaključka (izrada izvješća o radu radnih tijela Gradske skupštine za
razdoblje od izbora, odnosno imenovanja predsjednika i članova radnog tijela do
30. rujna 2006.)
Predlagatelj: gradska zastupnica mr.sc. Tatjana Holjevac
11. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Svjetskog festivala
animiranog filma
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
12. Prijedlog rješenja o imenovanju šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
13. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Botinec"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
14. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
škole Antuna Gustava Matoša
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
15. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
škole Borovje
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
16. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole kralja Tomislava
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Prečko
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. osnovne
škole Luka
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
19. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII.
gimnazije
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

-920. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije
Tituša Brezovačkog
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
21. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve
ekonomske škole
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog
doma Ante Brune Bušića
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
23. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke
i industrijske graditeljske škole
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
24. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kustošija"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Nadležno radno tijelo: Odbor za obrazovanje i šport
25. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Nadležno radno tijelo: Odbor za obrazovanje i šport
26. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama
Statuta Ugostiteljsko - turističkog učilišta
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
27. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića
"Markuševec"
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
28. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za procjenu utjecaja
na okoliš (za zahvat: "Klaonica i prerada mesa Fiolić, Novi Zagreb - Hrašće")
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

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.

- 10 Utvrđuje da se je za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavilo 20
zastupnika.

Gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića prihvaća li osnivanje istražnog povjerenstva Gradske skupštine i Gradskog
poglavarstva da se utvrdi činjenično stanje u vezi s prodajom zemljišta Agram - Genera,
imenovanjem pomoćnika direktora i savjetnika u Tržnicama Zagreb te sporom između
zakupaca na tržnicama i Tržnica Zagreb.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da stanovnicima
Vrbika u vezi s ping-pong carstvom na Vrbiku pismeno odgovori ono što je usmeno
odgovorio na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić upozorava na kršenje
Poslovnika te odgovora na pitanje i najavljuje da će odgovor u pisanom obliku na dio pitanja
koji se odnosi na slučaj Agram Genera biti pripremljen. Odgovor na dio pitanja koji se odnosi
na ljude koji su postali pomoćnici direktora i savjetnici dat će u pisanom obliku voditelj
Podružnice Tržnice Zagreb Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o. – holdinga, gospodin
Filip Borac. Gospodin Filip Borac će također dati odgovor u pisanom obliku i na dio pitanja u
vezi sa sporom između zakupaca na tržnicama i Tržnica Zagreb.
Odgovara na prijedlog.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskog zastupnika gospodina Peru Kovačevića da ima pravo usmeno postaviti
jedno pitanje i dati jedan prijedlog.
Gospodin Pero Kovačević objašnjava da je postavio jedno pitanje i u vezi s tim
nabrojao četiri eklatantna događaja, te objašnjava traženje u vezi s prijedlogom.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da će na pitanja biti
pripremljeni odgovori u pisanom obliku.
Ponovno odgovara na prijedlog.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na prijedlog
i na pitanje.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je gradski zastupnik dobio odgovor i da mu je najavljen odgovor u pisanom
obliku.
Gospodin mr.sc Miroslav Rožić (iz klupe) pita tko treba dati odgovor na prigovor o
povredi Poslovnika.
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Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje Gradonačelniku Grada
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi sa zgradom Agrama koja nije izgrađena u skladu s
građevnom dozvolom prema kojoj je odobrena izgradnja 2000 m2 a izgrađeno je 12.000 m2 pa
bi trebalo pronaći način da se Gradu Zagrebu priskrbe sredstva u iznosu od 20 milijuna kuna
za koja je zbog toga oštećen.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u
pisanom obliku.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (iz klupe) traži daljnja objašnjenja.
Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić (nakon
upadice gospođe mr.sc. Alenke Košiša Čičin-Šain iz klupe) upozorava da je Gradonačelnik
rekao da će gradska zastupnica dobiti odgovor u pisanom obliku.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pojašnjava da je zatražila odgovor i u
pisanom obliku jer je odgovor što ga je dobila u vezi s prostorom u Hrgovićima za
Autonomnu žensku kuću u raspravi na prošloj sjednici o Domu "Duga" nekvalitetan i prazan.
Pita zašto odgovor nisu dobili svi gradski zastupnici.
Napomena: Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain je na 17. sjednici
28. rujna 2006. u raspravi o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Doma za odrasle i djecu – žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" predložila da se svim
gradskim zastupnicima dostave podaci o kupoprodaji prostora u Hrgovićima 93 a i 93 b.
Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovorio je da će gradska
zastupnica dobiti sve podatke koji je zanimaju.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da gradska zastupnica ima pravo izjasniti se o odgovoru.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić moli one kojima su pitanja
naslovljena da njihovi odgovori koje pripremaju u pisanom obliku budu opširniji i precizniji
kako bi gradski zastupnici bili zadovoljni. Ispričava se gradskoj zastupnici zbog nekvalitetnog
odgovora.

Gospodin Antun Mateš daje prijedlog gospodinu Dušku Ljuštini, članu Gradskog
poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa, da se Trg maršala Tita preimenuje u
Kazališni trg.
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa, odgovara te upozorava gradskog zastupnika da on niti Gradski ured za

- 12 obrazovanje, kulturu i šport nije nadležan za rješavanje toga prijedloga pa ga upućuje na
propisani postupak i nadležna tijela u vezi s imenovanjem trga.
Gospodin Antun Mateš traži daljnja objašnjenja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskog zastupnika da ne otvara još jednu temu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i predlaže
da se prijedlog uputi Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova.

Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
je li, kao što je bilo najavljeno reorganizacijom gradske uprave, ušteđena milijarda i pol kuna.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se ustanovi
kakvo je stanje u vezi s izgradnjom Feroterma i Konzuma.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Odgovara na prijedlog i najavljuje u pisanom obliku odgovor gospodina Slobodana
Ljubičića, direktora Trgovačkog društva Robni terminali Zagreb d.o.o. i gospodina Ante
Iličića, direktora Trgovačkog društva Zagrebačke veletržnice d.d.
Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja u vezi s odgovorom na pitanje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića o
putovanju izaslanstva Grada Zagreba u Kinu, tko je sve bio u delegaciji Grada Zagreba, što je
konkretno tamo radio svatko od njih, što je konkretno dogovoreno za Grad Zagreb i koliko je
putovanje stajalo?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se ispita hoće
li se poštivati rokovi u vezi s radovima na križanju Jelenovca i Kosirnikove ulice.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.
Odgovara na prijedlog.
Gospođa Asja Bebić komentira odgovore.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovore.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli
gradske zastupnike da ne ponavljaju pitanje nakon što im se najavi da će dobiti odgovor u
pisanom obliku.
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Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.

Gospodin Davor Bernardić pita kolika je proračunska stavka i kakva je dinamika
izvršenja ugovornih obaveza za uklanjanje grafita u Gradu Zagrebu. Traži odgovor u pisanom
obliku.

Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića o izgradnji dječjeg vrtića u Brezovici i škole u Hrvatskom Leskovcu. Hoće li se
uopće nešto raditi, s obzirom na to da su objekti bili planirani, ali ih nema u programima za
ovu i sljedeću godinu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

Gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med., postavlja pitanje članu Gradskog
poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru Jelaviću, kada će se
dovesti u red prostor na raskrižju Drvinja i Baštijanove ulice gdje je već mjesecima divlje
odlagalište krupnog otpada.
Predlaže da se tamo u jednom dijelu napravi eko ili reciklažno dvorište, a na drugom
bi moglo biti parkiralište.
Član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, gospodin Davor Jelavić
odgovora i najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med., ima fotodokumentaciju koja potkrepljuje
njegovo pitanje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospođa Iva Prpić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
hoće li djeca u Šrapčevoj s područja Maksimira dobiti novi vrtić jer je Dječji vrtić "Mali
princ" iseljen još prije dvije godine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora.
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Gospodin Jurica Meić postavlja pitanje zamjeniku Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodinu Ivi Jelušiću i predsjedniku Uprave Gradskoga komunalnog gospodarstva d.o.o. holdinga gospodinu Slobodanu Ljubičiću u kojoj je fazi osnivanje tvrtke Zagreb - plakat i
kada će početi obavljati poslove zbog kojih se osniva.
Predsjedniku Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o. - holdinga gospodinu
Slobodanu Ljubičiću i voditelju Podružnice Tržnice Zagreb Gradskog komunalnog
gospodarstva d.o.o. – holdinga gospodinu Filipu Borcu, u vezi sa zapošljavanjem u gradskim
tvrtkama, predlaže da objasne čemu zapravo služi naobrazba djelatnicima te zašto se po
Kolektivnom ugovoru sva radna mjesta razvrstavaju po složenosti poslova i zadaća.
Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara na pitanje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog.
Gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva
d.o.o. - holdinga (iz klupe) najavljuje u pisanom obliku odgovor na prijedlog.

Gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića, je li zaduženost Grada Zagreba u ovom trenutku uključujući i Holding i
bolnicu "Sveti Duh" s jamstvom, takva da je već u crvenom, odnosno zoni prezaduženosti, i je
li točna informacija da se traži novih 130 milijuna eura? Ostale podatke moli u pisanom
obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u
pisanom obliku.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
da će odgovor u pisanom obliku dati gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i
pročelnik Gradskog ureda za financije.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da se nije radilo o povredi Poslovnika, usmeni odgovor je dat a odgovor u pisanom
obliku je najavljen.

- 15 Gospodin Ivan Friščić pita člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet gospodina Davora Jelavića u vezi s poduzimanjem sigurnosnih mjera na željezničko cestovnim prijelazima. Moli i pisani odgovor.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, odgovara i najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Gospodin Ivan Friščić traži daljnje objašnjenje.

Gospodin Stipo Ćorić postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za gospodarstvo
gospodinu mr.sc. Ladislavu Prežigalu u vezi s produžetkom radnog vremena ugostiteljskog
objekta Papilon. Prilaže dokumentaciju. Moli odgovor i u pisanom obliku.
Predlaže članu Gradskog poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
gospodinu Davoru Jelaviću, da se Dječjem vrtiću Vladimira Nazora u Rapskoj bb dogradi
postojeći objekt sa sportskom dvoranom i ujedno uredi postojeće dječje igralište na istoj
adresi. Prilaže dokumentaciju. Moli odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.

Gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana
Bandića, razmišlja li se ili postoji li inicijativa o otvaranju ureda Grada Zagreba u Bruxellesu?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

Gospođa Katarina Fuček postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s vlasnicima obiteljskih kuća s Velikog Vrha koji su primili obavijest
od Elektre Zagreb da njihov status kao kupaca električne energije nije legaliziran i da su
zavedeni u evidenciji Službe za opskrbu Elektre Zagreb kao nepovlašteni potrošači. Predlaže
da se da se nađe mogućnost kako pomoći tim građanima.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

- 16 Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
prema kojim kriterijima i sportskim standardima je izabrana lokacija na Kajzerici za izgradnju
stadiona koji će koristiti Nogometni klub Dinamo dok traje izgradnja stadiona u Maksimiru.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se u
najavljenom rebalansu Proračuna za ovu godinu predvide potrebna sredstva kako bi se
obavilo ono najnužnije, prioritetno na Nogometno-športskom centru "Stjepan Spajić" i
omogućilo klubu minimalne uvjete za nastavak natjecanja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

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.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku od 5 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

1. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
Izvješće o podnesenim prijedlozima, primjedbama i pitanjima u prethodnoj
raspravi na prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
Zaključak o očitovanju na amandmane gradskih zastupnika na Konačni
prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana Sesveta
Zaključak o amandmanima na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
Drugo čitanje
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Na 17. sjednici Gradske skupštine 28. rujna 2006. godine provedena je prethodna
rasprava u prvom čitanju u okviru koje su postavljena pitanja, dane primjedbe i prijedlozi te
podneseni amandmani. Na ovoj će se sjednici donijeti Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta.

- 17 Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima
te pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke, očitovanje na
amandmane gradskih zastupnika na Konačni prijedlog odluke i donijelo amandmane nakon
prethodne rasprave što su sve gradski zastupnici primili.
Prijedloge su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
- Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Odbor za prostorno uređenje predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Konačni
prijedlog odluke i donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana Sesveta, s podnesenim amandmanima predlagatelja i amandmanima koje
je predlagatelj prihvatio i koji su postali sastavni dio Konačnog prijedloga odluke.
Izvješće Odbora za prostorno uređenje gradski su zastupnici primili.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog odluke s
osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske
skupštine Grada Zagreba i drugim propisima.
Odbor smatra da su amandmani na Konačni prijedlog odluke što ih je podnijelo
Gradsko poglavarstvo u prvom čitanju, amandmani što su ih podnijeli gradski zastupnici na
Konačni prijedlog odluke, Izvješće Gradskog poglavarstva, Zaključak o očitovanju Gradskog
poglavarstva na amandmane gradskih zastupnika, te amandmani na Konačni prijedlog odluke
što ih je podnijelo Gradsko poglavarstvo nakon prvog čitanja, podneseni u skladu sa
Poslovnikom.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.
Gradsko poglavarstvo je na sjednici 25. listopada 2006. donijelo Izmjene i dopune
izvješća, Izmjene i dopune Zaključka o očitovanju na amandmane, Izmjene i dopune
Zaključka o amandmanima i Zaključak o amandmanima na Konačni prijedlog odluke.
Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga odluke.
Izmjene i dopune izvješća, Izmjene i dopune očitovanja, Izmjene i dopune amandmana
i amandmane Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili.
Izmjene i dopune izvješća, Izmjene i dopune očitovanja, Izmjene i dopune amandmana
i amandmane razmotrili su:
- Odbor za prostorno uređenje i
- Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Izvješće Odbora za prostorno uređenje gradski su zastupnici primili.

- 18 Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da su Izmjene i dopune izvješća,
Izmjene i dopune očitovanja, Izmjene i dopune amandmana i amandmani podneseni u skladu
sa Poslovnikom.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.
Gradski su zastupnici primili novi Pregled djelomično prihvaćenih i neprihvaćenih
amandmana na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (drugo čitanje).
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava da su sljedeći gradski zastupnici povukli amandmane što ih Gradsko poglavarstvo
nije prihvatilo, odnosno koje je djelomično prihvatilo u dijelu koji nije prihvaćen: Ivan Obad
pod rednim brojem 4., 5. i 6. i Pero Hrgović pod rednim brojem 1. i 3..
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog s amandmanima koji su njegov sastavni dio. Obrazlaže posljedice
prihvaćanja Amandmana II. i Amandmana V. na tekstualni i grafički dio Konačnog
prijedloga.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac pita
gradske zastupnike čije amandmane predlagatelj nije prihvatio, odnosno koje je djelomično
prihvatio, odustaju li od amandmana ili dijela neprihvaćenih amandmana kako bi se mogao
pripremiti pregled amandmana o kojima treba glasovati i moli da se izjasne.
Konstatira da gradski zastupnik gospodin Stipe Tojčić povlači Amandman pod rednim
brojem 3.
U raspravi sudjeluju: Mišo Zorenić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Jozo
Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Morana
Paliković Gruden.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, daje
završnu riječ u ime predlagatelja.
Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić uzima riječ u ime
Gradskog poglavarstva.
Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočan navod.

- 19 Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić ne slaže se s ispravkom
netočnog navoda.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za Klub gradskih zastupnika HNS-a u trajanju od 10 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
Gospodin Jozo Radoš obrazlaže razloge za stanku.
Gradski zastupnici primili su Pregled neprihvaćenih amandmana o kojima se treba
glasovati.
Prema članku 106. stavku 4. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba o
amandmanima se glasuje prema rednom broju kako su naznačeni u Pregledu.
Gradska skupština većinom glasova (6 "za", 24 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
Amandman 8. gradskog zastupnika Miše Zorenića što ga Gradsko poglavarstvo nije
prihvatilo.
Gradska skupština većinom glasova (7 "za", 25 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
Amandman 9. gradskog zastupnika Stipe Ćorića što ga Gradsko poglavarstvo nije prihvatilo.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za Klub gradskih zastupnika SDP-a u trajanju od 5 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana
Sesveta,
s podnesenim amandmanima predlagatelja te amandmanima koje je predlagatelj prihvatio, u
predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

- 20 2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Vrbik Savska - Slavonska"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo, i nadležna
radna tijela:
-

Odbor za zaštitu okoliša i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za prostorno uređenje priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog odluke s
osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske
skupštine Grada Zagreba i drugim propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gradsko poglavarstvo na sjednici 25. listopada 2006. donijelo je Zaključak o
amandmanima na Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga.
Zaključak su gradski zastupnici primili.

Zaključak o amandmanima su razmotrili:
-

Odbor za prostorno uređenje i

-

Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Izvješće Odbora za prostorno uređenje su gradski zastupnici primili.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da su amandmani Gradskog
poglavarstva podneseni u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Vrbik - Savska - Slavonska",
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Novo
Brestje - zapad

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo, i nadležna
radna tijela:
-

Odbor za zaštitu okoliša i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za prostorno uređenje priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog odluke s
osnove njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske
skupštine Grada Zagreba i drugim propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić i Žarko Delač.

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

- 22 Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Novo Brestje - zapad,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za ručak od 45 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

4. Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba

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

Gospodin Tihomir Tonković, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport, obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluju: Žarko Delač i Davor Bernardić.

Gospodin Tihomir Tonković, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport, daje završnu riječ u ime predlagatelja.

- 23 Gradska skupština jednoglasno (38 "za") donosi

ODLUKU
o Stipendiji Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

5. Prijedlog odluke o pripajanju Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića,
Knjižnice Marina Držića, Knjižnice Medveščak i Knjižnice Vladimira Nazora
Knjižnicama grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili: Odbor za kulturu, kao matično radno tijelo, i nadležna radna
tijela:
-

Odbor za mladež i
Odbor za obrazovanje i šport.

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

Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa, obrazlaže Prijedlog.

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

- 24 U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), mr.sc. Alenka Košiša
Čičin-Šain, Žarko Delač, mr.sc. Miroslav Rožić i Davor Bernardić.

Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa, daje završnu riječ u ime predlagatelja.

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi
ODLUKU
o pripajanju Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, Knjižnice Marina Držića,
Knjižnice Medveščak i Knjižnice Vladimira Nazora Knjižnicama grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad
nezavisnih gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže Prijedlog.

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlogu odluke.
Zaključak su gradski zastupnici primili.

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

- 25 Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad nezavisnih gradskih
zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 12. dodjelom godišnjih
nagrada Hrvatskog društva likovnih umjetnika
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 12. dodjelom godišnjih nagrada Hrvatskog društva
likovnih umjetnika,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 56. obljetnicom postojanja
ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu u
2006.
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 56. obljetnicom postojanja ULUPUH-a i dodjelom
nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu u 2006.,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Večer
ZG prvaka"
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Večer ZG prvaka",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

10. Prijedlog zaključka (izrada izvješća o radu radnih tijela Gradske skupštine za
razdoblje od izbora, odnosno imenovanja predsjednika i članova radnog tijela do
30. rujna 2006.)

Predlagateljica je gradska zastupnica mr.sc. Tatjana Holjevac, predsjednica Gradske
skupštine Grada Zagreba.

Prijedlog zaključka razmotrio je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije zauzeo stav o usklađenosti Prijedloga sa
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obrazlaže Prijedlog.
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
izvješće Odbora.

- 27 U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Žarko Delač (ispravak netočnog navoda), Stipe Tojčić i Joško Morić.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
završnu riječ kao predlagateljica.
Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 7 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
11. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Svjetskog
festivala animiranog filma
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Svjetskog festivala animiranog filma,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
12. Prijedlog rješenja o imenovanju šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi

RJEŠENJE
o imenovanju šefa dirigenta Zagrebačke filharmonije,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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13. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Botinec"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi

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

Točke od 14. do 18. su prijedlozi zaključaka o razrješenju i imenovanju članova
školskih odbora osnovnih škola.
14. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Antuna Gustava Matoša
15. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Borovje
16. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole kralja Tomislava
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Prečko
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II.
osnovne škole Luka
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prijedlozi budu zajedno obrazloženi i da se o njima zajedno raspravlja.
Predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje.

- 29 Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno
glasuje.

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava
Matoša,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Borovje,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole kralja Tomislava,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Prečko,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. osnovne škole
Luka,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Točke od 19. do 23. su prijedlozi zaključaka o razrješenju i imenovanju članova
školskih odbora srednjih škola, odnosno domskog odbora.
19. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII.
gimnazije
20. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije
Tituša Brezovačkog
21. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve
ekonomske škole
22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Ante Brune Bušića
23. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Obrtničke i industrijske graditeljske škole

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prijedlozi budu zajedno obrazloženi i da se o njima zajedno raspravlja.
Predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje.

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno
glasuje.

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XIII. gimnazije,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 31 ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Tituša Brezovačkog,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve ekonomske škole,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Ante Brune Bušića,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke i industrijske
graditeljske škole,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

24. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kustošija"

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

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

- 32 Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kustošija",
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

25. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Šumska jagoda",
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

26. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama
Statuta Ugostiteljsko - turističkog učilišta
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
Prijedlog.

U raspravi sudjeluje Žarko Delač.

- 33 Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Ugostiteljsko turističkog učilišta,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

27. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića
"Markuševec"

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise obrazlaže
Prijedlog.
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 2 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Dječjeg vrtića "Markuševec",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

28. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za procjenu
utjecaja na okoliš (za zahvat: "Klaonica i prerada mesa Fiolić, Novi Zagreb Hrašće")
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže Prijedlog.
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za procjenu utjecaja na okoliš (za zahvat:
"Klaonica i prerada mesa Fiolić, Novi Zagreb - Hrašće"),
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.







Predsjednica Gradske skuptšine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
poziva gradskog zastupnika gospodina Petra Kuzelea da dade prijedlog što ga je podnio u
pisanom obliku i koji je podijeljen svim gradskim zastupnicima.
Gospodin Petar Kuzele predlaže da gradski zastupnici uoči ili poslije Dana mrtvih
odaju počast palim braniteljima Domovinskog rata i civilnim žrtvama koje su dale život za
domovinu i nezavisnu državu Hrvatsku zajedničkim odlaskom do Zida boli na Mirogoju.
Tamo bi položili vijenac zahvalnosti svim stradalnicima Domovinskoga rata čija su imena
uklesana u spomenik na sjećanje sadašnjim i budućim pokoljenjima.
Predlaže Gradskom uredu za obrazovanje i šport da svim osnovnim školama na
području Grada Zagreba uputi cirkularno pismo i pozove ih da u svoj nastavni program uvrste
posjet djece Zidu boli i da tamo održe sat povijesti o Domovinskom ratu. Prijevoz djece
trebao bi osigurati ZET, a troškove treba planirati u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za
2007.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
smatra da je prijedlog prihvatljiv i o njegovoj će realizaciji gradski zastupnici biti naknadno
obaviješteni.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 18. sjednicu u 16,32 sata.

KLASA: 021-05/06-01/20
URBROJ: 251-01-02-06-7
Zagreb, 26. listopada 2006.
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