ZAPISNIK
23. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
19. travnja 2007.

ZAPISNIK
23. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 19. travnja 2007. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 05 sati
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Davor Bernardić; 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; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc.
Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher;
Antun Mateš; Boris Mikšić; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan
Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc.
Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ladislava
Soldat; Ivan Šikić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Dragutin Štiglić, mr.sc.
Josip Kereta; Jurica Meić i mr.sc. Neven Mimica.
Nenazočni gradski zastupnici: Asja Bebić; Danira Bilić; Ivica Miočić Stošić i Davor
Šuker.
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; Marijan Tomurad - načelnik Policijske uprave zagrebačke; Slavko Kojić - član
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije; Davor Jelavić - član
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Zvonimir Šostar, dr.med. - član
Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i
branitelje; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; 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
Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada
Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Marijan Maras pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda;
mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada;
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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 - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ninoslava
Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Ivica
Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Nevenka Krznarić - pročelnica
Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda
za zaštitu spomenika kulture i prirode; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet; Tihomir Tonković - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; dr.sc. Anđelko
Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Mario Pilaš predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća
Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Podsljeme; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša
Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Andreja Kralj - predsjednica
Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Stenjevec; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Zagrebački holding d.o.o.:
Joso Bićanić - voditelj Podružnice Čistoća; Zlatko Šunić - zamjenjuje voditelja Podružnice
"Vladimir Nazor"; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja;
Zdravko Vac - voditelj Podružnice ZGOS; Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora
Vodoprivrede Zagreb d.d.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT 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; Raman
Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine; Raško Ivanov predstavnik bugarske nacionalne manjine; Vladimir Bali - tajnik slovačke nacionalne
manjine; Giovanni Garbin - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Mihael Varga, Željko
Mršić i Josip Lončarić - predstavnici Policijske uprave zagrebačke; Goran Čanković Obrtnička komora Zagreb; Nada Jakovina - predsjednica HSU-a Donja Dubrava; Vinko
Zrinščak - predstavnik Udruge slijepih; Milan Ožegović - predstavnik Društva tjelesnih
invalida; Jelena Jagnjić i Zvjezdana Delić - predstavnice Društva invalida cerebralne i dječje
paralize; Branko Bizjak - predstavnik Društva distrofičara Zagreb; Marija Topić predstavnica Udruge invalida rada; Vesna Gregurec-Keglević - predstavnica Udruge za
pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Zagreba; Zrinka Mirlčev Sobolčec predstavnica Udruge za sindrom Down; Antonija Hudurović - predsjednica sekcije invalida
SSSH; Jadranka Blagus - predstavnik sekcije invalida SSSH; Zdravko Ivandić - predstavnik
SSSH i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočan 41 (naknadno je evidentirana nazočnost 43) od ukupno
51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Dragutin Štiglić, mr. sc. Josip
Kereta, Jurica Meić i mr. sc. Neven Mimica.
Zakašnjenje su najavili gradski zastupnici Ivica Miočić Stošić i Željko Brebrić.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 23. sjednicu.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
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 Okruglim stolom o temi razvoja prostora
Zagrebačkog velesajma i predstavljanjem knjige "Peter Wilson i Zagrebački velesajam".
Gradska skupština jednoglasno (42 "za") prihvaća zapisnik 22. sjednice Gradske
skupštine Grada Zagreba održane 15. ožujka 2007.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava da je u međuvremenu na sjednicu stigao još jedan gradski zastupnik pa ih sada
ima 42.

Gradski su zastupnici primili:
-

uz poziv za sjednicu od 6. travnja 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela,

-

uz dopis od 11. travnja 2007. prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda točke 17.
novom podtočkom g) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zagrebačkog kazališta
mladih i obavijest o mišljenju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, novi
prijedlog dnevnoga reda i Pregled dostavljenih materijala prema točkama dnevnoga reda i
datumima dostave,

-

uz dopis od 16. travnja 2007. izvješća radnih tijela za točke od 1. do 8., izmjenu
redoslijeda točaka dnevnoga reda i novi prijedlog dnevnoga reda, prijedloge zaključaka za
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točku 17. i novi pregled dostavljenih materijala prema točkama dnevnoga reda i datumima
dostave,
-

uz dopis od 18. travnja 2007. danas na klupe amandmane Gradskog poglavarstva za točku
3. odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, novi pregled postavljenih pitanja i
danih prijedloga gradskih zastupnika, podatke o konzumiranju mliječnih obroka u
osnovnim školama Grada Zagreba te pretilosti djece osnovno školske dobi i novi pregled
dostavljenih materijala.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća

Dnevni red
1.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2006., Izvješće o
korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac
2006., Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na
dan 31. 12. 2006. i Izvješća o ostvarenju programa javnih potreba u 2006.:
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u
predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada
Zagreba za 2006.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za
pojačani standard i decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu Grada
Zagreba za 2006.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za
pojačani standard i decentralizirane funkcije u srednjem školstvu Grada
Zagreba za 2006.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u
području učeničkog i studentskog standarda Grada Zagreba te sredstava za
pomoć djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u Domovinskom
ratu za 2006.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu
Grada Zagreba za 2006.
- Izvješće o izvršenju športskog Programa i plana sredstava za sufinanciranje
javnih potreba u športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog
saveza za 2006.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u
tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2006.
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi
Grada Zagreba za 2006.
- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za
razdoblje siječanj-prosinac 2006.
- Izvješće o izvršenju programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama,
prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2006.
- Izvješće o izvršenju programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih
djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2006.
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2.

Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i radu Policijske uprave
zagrebačke u 2006.

3.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Gračani - Dolje"

4.

Prijedlog Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
za razdoblje od 2007. do 2010.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih
tijela

5.

6.

Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za 2006.

7.

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba za 2006.
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba za 2006.

8.

Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja
se obavlja na pokretnim napravama

9.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u
ciklusu Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada
Zagreba

10. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina
11. Prijedlog zaključka o imenovanju zamjenika tajnice Gradske skupštine Grada

Zagreba
12. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja

suvremene umjetnosti
13. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu
14. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popise

birača te njihovih zamjenika

15. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za

kulturu "Trešnjevka"
16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne

škole Sesvete
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole dr. Ivana Merza
17. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog dramskog kazališta

"Gavella"
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog kazališta "Trešnja"
c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog satiričkog kazališta
"Kerempuh"
d) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog kazališta "Žar ptica"
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e) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zagrebačkog gradskog kazališta
"Komedija"
f) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zagrebačkog kazališta lutaka
g) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zagrebačkog kazališta mladih
18. Izvješće u povodu poticaja za davanje vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 60.

stavka 3. alineja 1., 2. i 9. Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana
grada Zagreba s Prijedlogom zaključka
Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red.
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Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da, sukladno članku 149. Poslovnika Gradske skupštine
Grada Zagreba, postavljaju pitanja i daju prijedloge usmeno i u pisanom obliku. Vrijeme za
postavljanje pitanja i davanje prijedloga ograničeno je na uobičajenih sat i pol pa zastupnike
koji bi trebali doći na red nakon isteka toga vremena moli da svoja pitanja i prijedloge
podnesu u pisanom obliku najkasnije do završetka današnje sjednice u čemu će im, ako bude
potrebno, pomoći djelatnici Stručne službe.
Moli gradske zastupnike da prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga poštuju
Poslovnik. Konstatira da se za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavilo 15
gradskih zastupnika.

Gospodin Pero Kovačević postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s ponašanjem pojedinih članova Gradskog poglavarstva, pročelnika,
zamjenika, pomoćnika, članova Uprave Holdinga i direktora, odnosno voditelja podružnica,
koji troše sredstva poreznih obveznika "peglajući" kartice na reprezentaciju i nepotrebna
putovanja i koriste službene automobile. Traži točne podatke koliko su prošle godine svaki
pojedinačno stajali porezne obveznike Grada Zagreba.
Predlaže Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba da u povjerenstvo za izradu
Urbanističkog plana Starog Trnja uđu i predstavnici stanovnika koje oni predlože.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog i
najavljuje odgovor na pitanje u pisanom obliku.

Gospodin Boris Mikšić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića u vezi s Kulmerovim dvorima obitelji Todorić, s obzirom na to da je izdavanje
dozvola vlasniku za obnovu tog objekta uvjetovano izgradnjom zamjenske ceste, koji je
vremenski rok dat gospodinu Todoriću, budući da se još nije počelo ni s pripremnim
radovima?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se
Kulmerovim dvorima noću isključi struja jer smatra kako je to bespotrebno rasipanje
električne energije.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog
te najavljuje da će odgovor na pitanje u okviru djelokruga Grada Zagreba dati u pisanom

9
obliku pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada gospođa
Ninoslava Zeković.
Gospodin Boris Mikšić traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
da će odgovor u pisanom obliku također dati i pročelnik Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
gospodin Davor Jelavić.

Gospođa Katarina Fuček predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću da na poziv građana i vijećnika Peščenice, kao što je obećao prije godinu dana što su
i mediji objavili, ode na roštilj. Na slajdovima pokazuje razglednice s Peščenice na kojima su
nepravilnosti u vezi s radovima kod naselja Kozari Bok, izlijevanje kanalizacije u neposrednoj
blizini osnovne škole i asfaltiranja ulice I. Resnik koja je nakon toga prepuna rupa i
vodovodnih šahtova koji su ispod nivoa ceste.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića želi li preispitati
odluku o poskupljenju komunalnih usluga, ako ne u interesu građana, onda u interesu
gospodarstva i gospodarstvenika koji su također digli svoj glas protiv tog poskupljenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića na vrijeme nakon čega
on dovršava odgovor.
Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.

Gospođa Margareta Mađerić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću u vezi sa stanjem gradskih parkova, odnosno dječjih igrališta jer je
prije nekoliko dana pročitala u novinama preporuku da se djecu ne vodi igrati u pješčanike jer
su izvori zaraze. Koliko je neodgovornih vlasnika kućnih ljubimaca kažnjeno što nisu počistili
iza svojih pasa kada oni obave nuždu u parku ili na ulici i gdje su komunalni redari?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića na vrijeme za davanje
odgovora, nakon čega on dovršava odgovor.
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu gospođu Margaretu Mađerić da može govoriti o povredi
Poslovnika što je tema za koju je dobila riječ. Daje riječ Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić nastavlja s odgovorom.
Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor i obavještava gradske zastupnike da će produžiti vrijeme za postavljanje
pitanja i davanje prijedloga.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića je li mu poznato da su izravnom pogodbom dodijeljeni poslovi:
izgradnja prometnice i odvodnja oborinske vode od Branimirove do Ul. Crvenog križa pa do
Zavrtnice - tvrtki Vijadukt; rekonstrukcija V. odjela Psihijatarske bolnice Vrapče u Zagrebu tvrtki GIP Pionir; nabava udžbenika za učenike osnovnih škola za šk. god. 2006./2007.;
održavanja javnih cesta u gradskim četvrtima Podsljeme i Maksimir - tvrtki "Šušković građenje" d.o.o.; izgradnja okoliša škole Granešina - tvrtki APN graditeljstvo; rekonstrukcija
Trga Petrice Kerempuha - tvrtki ZM inženjering d.o.o.; izgradnja infrastrukture u Radničkoj
cesti od Slavonske avenije do Kanalskog puta - Montmontaži te nadzor nad izgradnjom
spojne ceste Domovinskog mosta - tvrtki GIM d.o.o. Skreće pozornost da su radovi na
Bundeku izvedeni bez građevne dozvole. Moli odgovor i u pisanom obliku.
Na upozorenje predsjednice da se radi o više pitanja, gradska zastupnica gospođa
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain odgovara da se radi o jednom pitanju. Nakon što je gradska
zastupnica nastavila s postavljanjem pitanja, predsjednica ju upozorava da je prekoračila
vrijeme i da time krši Poslovnik.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnje objašnjenje i odgovor
pročelnika Gradskog kontrolnog ureda u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
odgovor u pisanom obliku.
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Gospodin Joško Morić komentira predsjedničino vođenje sjednice u vezi s odredbama
Poslovnika.
Pita pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport hoće li se skupini
srednjoškolaca koji su ekipni svjetski prvaci u fizici dati stipendija i kakve konsekvence će
snositi zamjenik pročelnika g. T. Tonković za izjave u javnosti da je to seosko natjecanje i da
njemu ne znači ništa?
Predlaže da Gradsko poglavarstvo izvijesti Gradsku skupštinu o stanju imovine, što je
prema odredbama članka 138. stavka 2. Statuta Grada Zagreba dužno najmanje jednom
godišnje učiniti.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
produžuje vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga jer je gradski zastupnik
gospodin Joško Morić u početku izlaganja prekršio Poslovnik.
Gospodin Tomislav Babić ističe da već drugi puta postavlja pitanje u vezi s povratom
poljoprivrednog zemljišta u Gradu Zagrebu jer je sada dobio odgovor da bi se povratom
zemljišta narušio gospodarsko-tehnološki kompleks. Traži da Gradski ured za poljoprivredu i
šumarstvo, odnosno Gradsko poglavarstvo objasni zašto neće vratiti ljudima zemlju. Moli
odgovor i u pisanom obliku.
Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove
i imovinu Grada, odgovara.
Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja u pisanom obliku.
Predlaže da se provjeri tko je izdao dozvolu i prema kojem planu se iza Sveučilišne
bolnice u Blatu gradi veliko naselje od četrdesetak kuća. Prijedlog je dostavljen pročelniku
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet.
Gospodin Petar Kuzele predlaže da se provjeri jesu li usuglašene odluke Gradske
skupštine i odluke uprave ZET-a te da ih se uskladi tako da Zagrebački električni tramvaj
obavlja besplatan prijevoz građana koji na to imaju pravo na čitavom području na kojem
prometuje, a ne samo na području Grada Zagreba.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića o izradi novoga tarifnog sustava naplate pročišćavanja otpadnih voda i
troškovima za orto-foto kartiranje koje plaća Grad.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskog zastupnika na vrijeme te ga nakon što je dovršio s postavljanjem pitanja,
upozorava da je prekoračio vrijeme za minutu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić nastavlja s postavljanjem pitanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskog zastupnika da nema pravo raspravljati, već ima pravo tražiti daljnje
objašnjenje.
S obzirom da gradski zastupnik mr.sc. Miroslav Rožić nastavlja govoriti, predsjednica
ga prekida skrećući mu ponovno pozornost da raspravlja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje da će
pisani odgovor dati pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo gospodin Ladislav Prežigalo.

Gospođa Ljiljana Klašnja pita zamjenicu Gradonačelnika Grada Zagreba gospođu
Ljiljanu Kuhta kakvo je uistinu stanje Osnovne škole Trnsko jer se radi o montažnom objektu
koji je 44 godine bez uporabne dozvole i ne zadovoljava sigurnosne uvjete niti omogućuje
kontinuiran rad za 840 učenika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.

Gospođa Ivana Mlinar postavlja pitanje gospodinu Tihomiru Tonkoviću, zamjeniku
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, u vezi s brojnim problemima
Učeničkoga doma u Selskoj zbog starosti objekta, dotrajalog krova i fasade, grijanja i
neadekvatnih sanitarnih prostorija. Drugi dio problema odnosi se na korištenje dijela zgrade
od strane privatne škole "Katarina Zrinska". Na koji se način i u kojem roku planiraju riješiti
brojni problemi ovog doma. Moli odgovor i u pisanom obliku.
Predlaže voditelju Podružnice Čistoća Zagrebačkog holdinga d.o.o. gospodinu Josi
Bičaniću da se i u Zagrebu uličnim čistačima nabave usisivači za pseći izmet i da se na
mjestima predviđenim za šetnju kućnih ljubimaca nalaze koševi za smeće s rukavicama, kao
što se može vidjeti u Europi.
Gospodin Tihomir Tonković, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport, odgovara na pitanje.
Gospodin Joso Bičanić, voditelj Podružnice Čistoća Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
odgovara na prijedlog.
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Gospođa Iva Prpić predlaže zamjeniku Gradonačelnika Grada Zagreba gospodinu Ivi
Jelušiću da se Zagreb priključi sporazumu što ga je predložio Savez samostalnih sindikata
Republike Hrvatske koji se zove "Grad bez rada na crno" i koji je već potpisalo 10 gradova.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava da se prema članku 149. Poslovnika, pitanja i prijedlozi upućuju Gradonačelniku
Grada Zagreba kad je nazočan, Gradskom poglavarstvu, pročelnicima gradskih tijela i
upravama trgovačkih društava, a zamjenicima Gradonačelnika Grada Zagreba onda kada
nema gradonačelnika ili ih on na to ovlasti.
Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić, po Gradonačelnikovoj
ovlasti, odgovara na prijedlog.

Gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića u vezi s otvaranjem piterije u Bogovićevoj ulici je li moguće da se dozvola
izda bez suglasnosti etažnih vlasnika te da Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i
prirode nema što primijetiti u vezi s postavljanjem ventilacije?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
da će odgovor u pisanom obliku dati pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika
kulture i prirode gospođa Doris Kažimir i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodin Davor
Jelavić.

Gospodin Jozo Radoš pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
zašto se dopušta vožnja motorima na dva kotača, cross motorima ili tzv. "buggyjima", po
planinarskim stazama Medvednice?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će kao
Gradonačelnik Grada Zagreba inicirati da Uprava Parka prirode Medvednica i Policijska
uprava zagrebačka koordinirano započenu rješavati problem prometovanja motorima Parkom
prirode Medvednica.
Gospodin Jozo Radoš traži daljnja objašnjenja u pisanom obliku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje pitanja i prijedloge.
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1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2006., Izvješće o
korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac
2006., Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na
dan 31. 12. 2006. i izvješća o ostvarenju programa po djelatnostima u 2006. i to:
- programa javnih potreba i utrošku sredstava u predškolskom odgoju i
naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi
- programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani standard i
decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu
- programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani standard i
decentralizirane funkcije u srednjem školstvu
- programa javnih potreba i utrošku sredstava u području učeničkog i
studentskog standarda Grada Zagreba te sredstava za pomoć djeci
zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu
- programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu
- športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje javnih potreba u
športu Grada Zagreba s naslova Zagrebačkog športskog saveza
- programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi
- programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi
- planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi
- programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog
gospodarstva
- programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2006. i izvješća su razmotrili:
- Odbor za financije, kao matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za komunalno gospodarstvo,
- Odbor za prostorno uređenje,
- Odbor za zaštitu okoliša,
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za socijalnu skrb,
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za kulturu,
- Odbor za mladež,
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,
- Odbor za mjesnu samoupravu,
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- Odbor za nacionalne manjine i
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog godišnjeg obračuna
Proračuna Grada Zagreba za 2006. i izvješća s osnove njihove usklađenosti s propisima.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, obrazlaže Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2006., Izvješće
o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2006. i
Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan 31. 12. 2006.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže izvješće o izvršenju programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama,
prometa i komunalnog gospodarstva i izvješće o izvršenju programa kapitalnih ulaganja u
objekte društvenih djelatnosti.

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Izvješće o izvršenju planova i
programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Gospodin Tihomir Tonković, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport, obrazlaže izvješća o ostvarenju programa javnih potreba i utrošku sredstava u:
predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi, osnovnom školstvu,
srednjem školstvu, području učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci
zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2006., športu, tehničkoj
kulturi i kulturi.
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Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije, obrazlaže izvješće
Odbora.
U raspravi sudjeluju : Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Morana Paliković
Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih
zastupnika SDP-a), mr. sc. Miroslav Rožić (replika), Igor Rađenović (neslaganje s replikom),
Joško Morić, mr. sc Alenka Košiša Čičin-Šain, Jozo Radoš i Slavko Kojić, replika u ime
predlagatelja.
Gospodin Jozo Radoš, traži riječ zbog povrede Poslovnika.

Predsjednica odgovara na prigovor.

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (neslaganje s replikom), Katarina Fuček,
Morana Paliković Gruden i Stipe Tojčić.

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "protiv") donosi
Godišnji obračun Proračuna Grada Zagreba za 2006.,

u predloženom tekstu.
Godišnji obračun se prilaže zapisniku.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
(Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje
siječanj - prosinac 2006.),
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
(Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima
na dan 31. 12. 2006.)
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 9 "protiv") donosi

ZAKLJUČAK
(izvješća o ostvarenju programa po djelatnostima u 2006.),
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

2. Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja i radu Policijske uprave
zagrebačke u 2006.
Predsjednica pozdravlja gospodina Marijana Tomurada načelnika Policijske uprave
zagrebačke i njegove suradnike.
Izvješće je predložilo Gradsko poglavarstvo a izradila ga je Policijska uprava
zagrebačka.
Izvješće su razmotrila nadležna radna tijela:
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za socijalnu skrb,
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za mladež,
- Odbor za mjesnu samoupravu,
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- Odbor za nacionalne manjine,
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i
- Gradska koordinacija za ljudska prava.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise zaključio je da je Izvješće podneseno u skladu sa
zakonom.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Marijan Tomurad, načelnik Policijske uprave zagrebačke, obrazlaže
Izvješće.
Predsjednica moli načelnika Policijske uprave zagrebačke Marijana Tomurada da da
podatke koji su dani kao odgovori na pitanja članova Gradskoga poglavarstva kako bi se
mogli podijeliti gradskim zastupnicima.
Odgovori su podijeljeni gradskim zastupnicima.
Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, uzima riječ u ime
Gradskog poglavarstva.
U raspravi sudjeluju: Mišo Zorenić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a),
Katarina Fuček (u ime 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), dr. sc. Pavel Kobler, dr. stom. (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a),
Joško Morić, Boris Mikšić, Pero Kovačević, mr. sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Tomislav
Babić, Ivan Šikić, Petar Kuzele i Joško Morić (replika).
Gospodin Marijan Tomurad, načelnik Policijske uprave zagrebačke, daje završnu
riječ.
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi
ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od pola sata.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Gračani - Dolje"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Gračani - Dolje".
Amandmani postaju sastavnim dijelom Konačnog prijedloga.
Amandmane su gradski zastupnici primili.

Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a) i 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.
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Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 3 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja "Gračani - Dolje",
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

4. Prijedlog Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
za razdoblje od 2007. do 2010.
Predsjednica pozdravlja predstavnike udruga osoba s invaliditetom Grada Zagreba.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog
zaključka.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za komunalno gospodarstvo,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za kulturu,
- Odbor za mladež,
- Odbor za mjesnu samoupravu,
- Gradska koordinacija za ljudska prava i
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr. med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik
Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog.
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U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Iva Prpić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Morana Paliković Gruden (u
ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika
HSP-a), Joško Morić, Josip Petrač i Davor Bernardić.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da predstavnik jedne udruge osoba s invaliditetom iznese mišljenje o predloženoj
strategiji u ime svih devet udruga.
Gospodin Milan Ožegović predstavnik Društva tjelesnih invalida govori u ime udruga
osoba s invaliditetom.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje završnu riječ i odgovara na
pitanja i prijedloge iz rasprave.
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ZAGREBAČKU STRATEGIJU
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010.,
u predloženom tekstu.
Zagrebačka strategija se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku od 5 minuta.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med.
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5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao nadležno radno tijelo.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gospodin mr.sc. Mirko Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda, obrazlaže
Prijedlog.

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a), Joško Morić,
Morana Paliković Gruden, Stipe Tojčić i Joško Morić (replika).

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

Gradska skupština većinom glasova (30 "za", 5 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

Ovom dijelu sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac.
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6. Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za 2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješću je priložen Prijedlog
zaključka.
Izvješće su razmotrila nadležna radna tijela:
- Odbor za financije,
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za komunalno gospodarstvo,
- Odbor za prostorno uređenje,
- Odbor za zaštitu okoliša,
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za socijalnu skrb,
- Odbor za obrazovanje i šport,
- Odbor za kulturu,
- Odbor za mladež,
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,
- Odbor za mjesnu samoupravu,
- Odbor za nacionalne manjine,
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i
- Gradska koordinacija za ljudska prava.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže Izvješće.

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a) i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).

Predsjednica upozorava gradsku zastupnicu mr. sc. Alenku Košiša Čičin-Šain na
vrijeme i izriče joj opomenu budući da je gradska zastupnica nastavila raspravljati ne osvrćući
se na upozorenje.
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U raspravi dalje sudjeluju: Jelena Pavičić Vukičević (replika), Stipe Tojčić (replika),
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), Dario Čović (u ime Kluba gradskih
zastupnika SNL-a), Morana Paliković Gruden, Joško Morić kojeg predsjednica upozorava na
kršenje Poslovnika jer je prekoračio vrijeme, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i mr.sc.
Miroslav Rožić.

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

Gospodin Joško Morić ispravlja netočni navod.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 8 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

7. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba za 2006.
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba za 2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješćima je priložen Prijedlog
zaključka.
Izvješća su razmotrili:
- Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za prostorno uređenje,
- Odbor za zaštitu okoliša,
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
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Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na izvješća s osnove njihove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se oba izvješća zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže izvješća.
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Tomislav
Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

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

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi
ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

8. Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja
se obavlja na pokretnim napravama
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo i nadležno radno tijelo
- Odbor za mjesnu samoupravu.
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Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Prijedlog.

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi
ODLUKU
o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na
pokretnim napravama,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u ciklusu
Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada Zagreba

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u ciklusu Mladi umjetnici u
Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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10. Prijedlog zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina
Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova.
Gospodin Ivan Šikić, predsjednik Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluju: Antun Mateš, Joško Morić, Antun Mateš (ispravak netočnog
navoda), Joško Morić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Ivan Friščić, Joško Morić
(ispravak netočnog navoda), Ivan Friščić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda),
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, Joško Morić (replika), Gradonačelnik Grada
Zagreba Milan Bandić i mr.sc. Tatjana Holjevac.

Gradska skupština većinom glasova (31 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

11. Prijedlog zaključka o imenovanju zamjenika tajnika Gradske skupštine Grada
Zagreba
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi (30 "za")
ZAKLJUČAK
o imenovanju zamjenika tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica čestita gospodinu Predragu Flešu na imenovanju za zamjenika tajnika i
želi mu uspješan rad.
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12. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja
suvremene umjetnosti
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 1 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

13. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi (27 "za")
ZAKLJUČAK
o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

14. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popise
birača te njihovih zamjenika

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
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Gradska skupština jednoglasno donosi (27 "za")
ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popise birača te njihovih
zamjenika,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

15. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za
kulturu "Trešnjevka"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno donosi (29 "za")
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu "Trešnjevka",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Sesvete
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole dr. Ivana Merza
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
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ad. a) Gradska skupština jednoglasno donosi (28 "za")
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Sesvete,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ad. b) Gradska skupština jednoglasno donosi (29 "za")
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole dr. Ivana Merza,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

17. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog dramskog kazališta
"Gavella"
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog kazališta "Trešnja"
c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog satiričkog kazališta
"Kerempuh"
d) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Gradskog kazališta "Žar ptica"
e) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zagrebačkog gradskog kazališta
"Komedija"
f) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zagrebačkog kazališta lutaka
g) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Zagrebačkog kazališta mladih
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.

Predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o svim prijedlozima.
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Gradska skupština jednoglasno donosi (30 "za")
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut Gradskoga dramskog kazališta "Gavella",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut Gradskog kazališta "Trešnja",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut Gradskoga satiričkog kazališta "Kerempuh",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut Gradskog kazališta "Žar ptica",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut Zagrebačkoga gradskog kazališta "Komedija",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut Zagrebačkog kazališta lutaka,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut Zagrebačkog kazališta mladih,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

18. Izvješće u povodu poticaja za davanje vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 60.
stavka 3. alineja 1., 2. i 9. Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana
grada Zagreba s Prijedlogom zaključka
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Gradska skupština jednoglasno donosi (30 "za")
ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.







Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 23. sjednicu u 20,01 sati.

KLASA: 021-05/07-01/14
URBROJ: 251-01-04-07-8
Zagreb, 19. travnja 2007.
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