ZAPISNIK
25. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
28. lipnja 2007.

ZAPISNIK
25. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 28. lipnja 2007. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 07 sati
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira
Bilić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan
Friščić; Katarina Fuček; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko
Juć; Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.;
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna
Majher; Antun Mateš; Boris Mikšić; Jurica Meić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić;
Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković
Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr. med.; Jozo Radoš;
Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Davor Šuker; Dragutin
Šurbek; Stipe Tojčić i Mišo Zorenić.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Željko Brebrić; dr.sc.
Jasmina Havranek i Josip Petrač.
Nenazočni gradski zastupnici: Dragutin Štiglić i Mario Zubović, dr.stom.
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; 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; Greta
Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog
ureda; mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj
Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; mr.sc. Ladislav Prežigalo pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Gradskog ureda
za obrazovanje, kulturu i šport; 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; Vjera Salopek - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije; Velimir
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Hlevnjak - pomoćnik pročelnika Ureda gradonačelnika; Asja Ettinger- zamjenica pročelnika
Gradskog ureda za opću upravu; Tihomir Tonković - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i šport; Stjepan Škrapec - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za
poljoprivredu i šumarstvo; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i
geodetske poslove; Vesna Lubin - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Dragan
Korolija-Marinić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; dr.sc. 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; Stjepan Vuglek predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Zoran Jurić - potpredsjednik 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.: Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor;
Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Marijan Ožanić - voditelj Podružnice
Tehnološki park Zagreb; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice Vladimir Nazor; Mate
Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački
električni tramvaj; Davorka Maljković - voditeljica Podružnice Zoološki vrt Grada Zagreba;
Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Ivica Knežević - zamjenjuje voditelja Podružnice
Čistoća; Mladen Kos - zamjenjuje voditelja Podružnice Gradsko stambeno-komunalno
gospodarstvo; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja;
Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebačke ceste; Rina Nujić - zamjenjuje
voditelja Podružnice ZGOS; Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora Vodoprivrede Zagreb
d.d.; Mijo Tupek - predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske; Mirjana Rogić predstavnica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske; Goran
Maretić - predstavnik Udruženog radničkog sindikata i djelatnici Stručne službe Gradske
skupštine.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
poziva prisutne da minutom šutnje odaju počast preminulom pjesniku Dragutinu
Tadijanoviću.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočno 42 (naknadno je evidentirano 46 gradskih zastupnika) od
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Josip Petrač, dr.sc. Jasmina
Havranek i Željko Brebrić, Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za financije, a na sjednici ga zamjenjuje zamjenica Vjera Salopek.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 25. sjednicu.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava da je na 22. sjednici Predsjedništva Gradske skupštine 14. lipnja 2007.
dogovoreno da će se s obzirom na značajan i obiman dnevni red, 25. sjednica Gradske
skupštine nastojati dovršiti tijekom današnjeg dana. Ako to ne bude moguće, o čemu će se
odlučiti oko 20,00 sati, sjednica će se nastaviti u petak 29. lipnja 2007. u 9,00 sati.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 24. sjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba održane 17. svibnja 2007.

-

Gradski su zastupnici primili:
uz poziv za sjednicu od 15. lipnja 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela;
uz dopis od 21. lipnja 2007. amandmane predlagatelja i amandman gradskog zastupnika
za točku 2., izmjene i dopune predlagatelja za točku 4. podtočku a), amandman
predlagatelja za točku 5., mišljenje Gradskog poglavarstva i Prijedlog zaključka za točku
15., prijedloge zaključaka za točke od 25. do 27., izvješća radnih tijela, pregled
dostavljenih materijala te zahtjev Gradskog poglavarstva Grada Zagreba da se 26. sjednica
Gradske skupštine Grada Zagreba umjesto 12. srpnja 2007. održi 19. srpnja 2007. izvan
roka za redovno zasjedanje, kako bi se mogli poštivati poslovnički rokovi propisani
člankom 116.e, što se odnose na drugo čitanje prostornih planova.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli
gradske zastupnike da planiraju svoje obveze kako bi mogli prisustvovati sjednicama radnih
tijela koje će se održati od 10. do 12. srpnja 2007. i sjednici Gradske skupštine
19. srpnja 2007.
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-

uz dopis od 27. lipnja 2007. danas na klupe amandmane predlagatelja, amandmane
gradskih zastupnika i pregled amandmana za točku 2., amandmane predlagatelja za točku
3., amandmane predlagatelja za točku 8., odgovore na pitanja i prijedloge gradskih
zastupnika, pregled postavljenih pitanja i prijedloga i novi pregled dostavljenih materijala.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća
Dnevni red

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2007. te
prijedlog izmjena i dopuna programa po djelatnostima:
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
Grada Zagreba za 2007.
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba
za 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba
za 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2007. i
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja
vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007.
2.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
- prvo čitanje

3.

Konačni prijedlog odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Podbrežje

4. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2007.
b) Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Zagreba u 2007.
5.

Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama

6.

Prijedlog odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada
Zagreba

7.

Prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba

8.

Prijedlog odluke o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba

9.

a) Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Medo Brundo"
b) Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić"
c) Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Sunčana"
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10. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijenosa dionica
b) Prijedlog zaključka o privatizaciji trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.
11. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba
12. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Zagrebačkoj banci
d.d., Zagreb i Kommunalkredit Austria AG Wien za kredit trgovačkom društvu
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
13. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Hrvatskoj banci za
obnovu i razvoj za kredit trgovačkom društvu Zagrebački holding, d.o.o. Podružnica Zagrebački električni tramvaj
14. Prijedlog dopuna Programa poticanja
poduzetništva u Gradu Zagrebu

razvoja

obrta,

malog

i

srednjeg

15. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2006./2007.
16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Zagreba
18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt
19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Tehničkog muzeja
20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Etnografskog muzeja
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 25. Zagrebačkom regatom
22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva
maketarskim kupom Viribus Unitis 2007.

nad

II.

Zagrebačkim

23. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Zagrebu
24. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne
direkcije Zagreb
25. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće
bolnice Sveti Duh
26. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Grigora Viteza
27. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Škole za cestovni promet
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 12
gradskih zastupnika.
Gospođa Asja Bebić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s primjenom propisanog postupka javne nabave i navodi izravnu
pogodbu za posao vrijedan 10 milijuna kuna sa THT-om, pokušaj izravne pogodbe za nabavu
stolica u Lisinskom, izravnu pogodbu za kupnju betona pa čak i nabavu metli.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će gradska
zastupnica dobiti pisani odgovor na sva postavljena pitanja jer u dvorani nema ljudi koji bi
mogli na njih odgovoriti. Odgovor na pitanje nije u djelokrugu njegova rada.
Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja jer smatra da je Gradonačelnik
odgovoran i konstatira da zasluge za sve ono što je pozitivno u Gradu pripisuje sebi a za sve
negativnosti kriv mu je netko drugi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je kao
Gradonačelnik Grada Zagreba odgovoran da bude sve u skladu sa zakonom. Ponavlja da će
gradska zastupnica dobiti odgovor na pitanje u pisanom obliku jer odgovor nije u njegovom
djelokrugu rada.
Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića može li se izgraditi nogometno igralište u Laništu za potrebe NK Gavran kao što je
obećano.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da predstavnici
nadležnih gradskih ureda traže rješenje za nogometno igralište na prostoru između
novosagrađenih zgrada na Laništu i petlje. Radi se o složenom problemu koji će biti riješen
ujesen.
Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja i odgovor u pisanom obliku. Moli
da pitanje igrališta ne ostane samo jedno od neispunjenih obećanja s obzirom na to da je
prema GUP-u na tom mjestu predviđena stambena zgrada.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i ponavlja
da će se na potezu između petlje i zgrada naći prostor za igralište kao što je obećao
braniteljima.
Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću da Gradsko poglavarstvo dostavi cjelovit materijal u vezi sa Sveučilišnom bolnicom
za raspravu na sjednici Gradske skupštine, kao što je to obećao.
Postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s
organiziranjem koncerta The Rolling Stonesa. Je li netko u ime Gradskog poglavarstva ili je
Gradsko poglavarstvo protustatutarno i protuzakonito dalo jamstvo Privrednoj banci Zagreb
za kredit Koncertnoj direkciji Zagreb za propalu organizaciju tog koncerta. Zasad je tu
izgubljeno preko 1.300.000,00 kuna.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će za sjednicu 19.
srpnja 2007. ako to bude moguće, ili za sjednicu ujesen pročelnik Gradskog ureda za
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., pripremiti
izvješće o tome što je poduzeto u vezi sa Sveučilišnom bolnicom.
U odgovoru na pitanje u vezi s jamstvom za kredit Koncertnoj direkciji Zagreb tvrdi
da nitko u ime Gradskog poglavarstva nije potpisao nikakav papir niti je Gradsko
poglavarstvo raspravljalo o tom pitanju. Inzistirat će da se svaka kuna i lipa vrati u proračun, a
državne institucije rade svoj posao. Napominje da je osobno bio protiv toga da The Rolling
Stonesi po toj cijeni dođu u Zagreb.
Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja jer ima pismo potpore Privrednoj
banci Zagreb što ga je potpisao tajnik Gradskog poglavarstva gospodin Vidoje Bulum u
kojem Gradsko poglavarstvo u ime Grada jamči za kredit. Pismo ima datum 30. ožujka 2006.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da je rekao da
Gradsko poglavarstvo nije raspravljalo niti je dalo bilo kakvu suglasnost u vezi s tim
pitanjem.
Gospođa Katarina Fuček predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću da se ponovno preispita odluka o povećanju cijena gradskih usluga s obzirom na to
da se proračun puni izvan očekivanja.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića je li uvođenjem
naplate parkiranja u naselju Siget postignut zadani cilj.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u vezi s
preispitivanjem cijena komunalnih usluga da posljednjih godina cijene nekih komunalnih
usluga nisu povećavane. U prvih pet mjeseci ove godine proračunski prihodi su 260 milijuna
kuna manji i prema projekcijama oni će biti na kraju godine oko 600 milijuna kuna manji, pa
će toliko sredstava nedostajati. Prihodi od poreza na dobit oduzeti su Gradu, a dio koji se
alimentira iz poreza na dohodak je premali.
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U vezi s naplatom parkiranja u Sigetu odgovara da je sve napravljeno u suradnji s
građanima Sigeta i na njihov prijedlog. U roku od tri mjeseca vidjet će se kako to funkcionira
pa će se, ako to bude trebalo, eventualna pogreška ispraviti.
Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja jer smatra da je gradskom proračunu
svejedno iz kojih se izvora puni te pita što je s Gradonačelnikovom odgovornošću za punjenje
proračunskih prihoda s osnove povećane komunalne naknade koja je poskupila početkom
godine 50%.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da je 260 milijuna
kuna prihod manji za prvih pet mjeseci i da će u gradskom proračunu ove godine biti manje
između 500 i 600 milijuna kuna pa ako nešto nije uprihodovano ne može se ni rashodovati.
Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
koliko je proračunskih sredstava ušteđeno reorganizacijom gradske uprave jer je na početku
mandata najavio da će se u mandatu uštedjeti jedan cijeli proračun. Moli usmeni i pisani
odgovor.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da razmisli o
prioritetima u svom djelokrugu rada jer bi više pažnje trebao usmjeriti na to da se poštuje
zakonom propisani postupak javne nabave a manje na tehnička pitanja kao što je izgradnja
igrališta.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje pisani odgovor na
pitanje o uštedama proračunskih sredstava.
Na prijedlog u vezi s prioritetima odgovara da je njegov jedini prioritet voditi računa o
boljitku građana Grada Zagreba i poštivati zakon. Njegovi suradnici također trebaju raditi u
skladu sa zakonom i snosit će posljedice ako naprave nešto što je suprotno zakonu.
Gospodin Joško Morić traži daljnje objašnjenje jer je zatražio odgovor na pitanje
koliko je ušteđeno proračunskih sredstava.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će Gradsko
poglavarstvo realizirati obećano kao što je to i do sad činilo.
A što se tiče usmjeravanja njegove pažnje na izgradnju igrališta u Laništu napominje
da je u tom naselju 70 - 80% hrvatskih branitelja i njegova je prioritetna zadaća da se to
pitanje riješi.
Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić pojašnjava svoj raniji odgovor.
Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića,
ako izgradnja igrališta u Laništu nije upitna, zašto se u tom smislu nije predložila izmjena
GUP-a kao što su to zatražili stanovnici tog područja te pita zašto je u ugovoru s Nogometnim
klubom Gavran odredba da ga zakupodavac može raskinuti u roku od osam dana ako se u
tijeku zakupa pristupi privođenju zemljišta planskoj namjeni.
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Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se u športsko rekreacijskim centrima na Jarunu i Bundeku osigura prostor i uvjeti za presvlačenje i dojenje
male djece kao što to postoji u nekim shopping centrima u Zagrebu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da predstavnici
nadležnih gradskih upravnih tijela pronalaze rješenje za nogometno igralište u Laništu i nada
se da će ga definirati do jeseni.
Prihvaća prijedlog da se u športsko - rekreacijskim centrima na Jarunu i Bundeku
osigura prostor i uvjeti za presvlačenje i dojenje male djece. Podsjeća da je prošle godine
takav prostor bio osiguran na Bundeku pa ne zna zašto ga više nema.
Gospođa Danira Bilić traži daljnje objašnjenje u vezi s rokom od osam dana za raskid
ugovora o zakupu s Nogometnim klubom Gavran.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je ta odredba
uobičajena u ugovorima koji se sklapaju za korištenje športskih terena na rok od godinu dana.
To je uobičajeni ugovorni rok i on se nakon isteka može produljivati, a on je jamčio da ih se
neće izmještati dok se ne nađe drugi teren.
Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića kako je moguće da se pročelja zgrada na Kvaternikovom trgu obnavljaju na teret
gradskog proračuna a u drugim dijelovima Grada u kojima ih je također potrebno obnoviti to
se neće moći financirati na taj način.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se cijena
tramvajske karte snizi na pet kuna budući da je on izjavio da ona stoji manje od pet kuna.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je uređenje
Kvaternikovog trga jedan od vizionarskih projekata Grada i Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Pročelja zgrada obnovit će se prema kriterijima koje je predložio Gradski zavod za zaštitu
spomenika kulture i prirode.
U vezi s prijedlogom o cijeni tramvajske karte odgovara da ne zna koliko stoji
pojedinačna karta jer je ne kupuje budući da ima godišnju kartu.
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja u vezi s obnovom pročelja
zgrada iz gradskog proračuna.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor da se ne
može samo urediti Kvaternikov trg bez da se urede pročelja okolnih zgrada. Dodatno
obrazlaže da to ne znači da će se sredstvima poreznih obveznika financirati privatni stanovi
već će to izvesti Zagrebački holding d.o.o. prema pravilima što ih je donijelo Gradsko
poglavarstvo, na prijedlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.
Gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
kada će Gradsko poglavarstvo poduzeti konkretne i sveobuhvatne korake za uspostavljanje
kvalitetne suradnje sjevera i juga, tj. Zagreba i Splita. Navodi primjer djece iz osnovne škole u
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Krašiću koja su prilikom putovanja na otok Hvar bila izložena verbalnoj agresiji Splićana.
Govori i o pojavama na nogometnim utakmicama.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću formiranje
gradskoga savjetodavnog tijela u čijem bi sastavu bili istaknuti stanovnici Zagreba porijeklom
iz južne Hrvatske. Zadaća tog tijela bi bila, između ostaloga, izrada i praćenje programa
suradnje između Zagreba i Splita.
Želio bi obavijestiti Gradsku skupštinu o akciji Zajednice udruga branitelja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara gradskom zastupniku da to može učiniti kad se završi s pitanjima i prijedlozima.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog.
Osuđuje svaku nepodopštinu i izljeve urbanog i lokalnog rasizma bez obzira na to s koje
strane dolaze i zalaže se za dosljednu primjenu zakona u vezi s onim što se događa na
športskim borilištima.
Protivi se osnivanju savjetodavnog povjerenstva koje bi se trebalo baviti suradnjom
Zagreba i Splita jer mu nije jasno čime bi se to povjerenstvo bavilo. Gradsko poglavarstvo
prihvaća prijedlog da se pojača suradnja Zagreba i Splita.
Gospodin Ivan Friščić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
kada će građani Donje Dubrave dobiti kante za smeće kao što su ih dobili građani drugih
gradskih dijelova.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, na temelju
prijedloga stanovnika dijela ulice Gornji Bukovac uz križanje s ulicom Bukovac, da se hitno
poduzmu mjere kako bi se smirio i regulirao promet duž ulice Gornji Bukovac.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da su se u prvoj fazi
postavile kante za smeće iz praktičnih razloga na području Donjeg i Gornjeg grada, a da će se
u ostalim gradskim dijelovima one postavljati tempom koji će predložiti Zagrebački holding
d.o.o. Podružnica Čistoća.
Na prijedlog u vezi s ulicom Gornji Bukovac odgovara da je dosadašnja horizontalna i
vertikalna signalizacija izrađena na prijedlog Vijeća gradske četvrti i Odjela za promet
nadležnoga gradskog ureda. Na licu mjesta će nadležne službe ispitati stanje i predložiti mjere
koje treba poduzeti.
Gospođa Ljiljana Klašnja upućuje prijedlog i pitanje članu Gradskog poglavarstva i
pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru Jelaviću u vezi s problemima u
Remetinečkom gaju. Predlaže da se obnovi ili postavi vertikalna i horizontalna signalizacija
na izlasku iz Remetinečkog gaja nasuprot ulice Jaruščica. Poziva Gradonačelnika Grada
Zagreba gospodina Milana Bandića da dođe u Remetinec u vezi s gradilištem kraj zgrade u
Remetinečkom gaju 22. Moli odgovor u pisanom obliku.
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Gospođa Ivana Mlinar postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za poljoprivredu i
šumarstvo gospodinu Darku Vuletiću postoje li u Gradskom uredu podaci o broju kućnih
ljubimaca u našem gradu, broju lutajućih životinja, evidencija o poduzetim institucionalnim
mjerama, tj. naplaćenim kaznama u vezi s nebrigom o kućnim ljubimcima od čipiranja,
cijepljenja pa nadalje.
Predlaže članu Gradskog poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje gospodinu Zvonimiru Šostaru, dr.med., da se u zagrebačkim
bolnicama Zagrepčankama omogući porod u vodi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s
kućnim ljubimcima da zagrebački standard nadilazi čak standarde nekih srednjoeuropskih
metropola. Oni koji imaju životinje trebaju o njima voditi brigu a životinjama treba omogućiti
kvalitetnu zaštitu.
Član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo,
rad, socijalnu zaštitu i branitelje gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., najavljuje da će ispitati
kakve su mogućnosti da se porodi odvijaju i u vodi u bolnici Sveti Duh nad kojom imamo
nadležnost te ističe prostorni problem.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić smatra da hitno treba riješiti da
se u Zagrebu stvore uvjeti kako bi se porodi mogli odvijati u vodi.
Gospođa Iva Prpić pita člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet gospodina Davora Jelavića može li se barem privremeno urediti srednjoškolsko i
osnovnoškolsko igralište u Klaićevoj koje je već četiri godine ruinirano, bez obzira na to što
se na tom području planira graditi podzemna garaža.
Član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodin Davor Jelavić
prihvaća prijedlog da se uredi srednjoškolsko i osnovnoškolsko igralište u Klaićevoj.
Gospođa Iva Prpić traži daljnja objašnjenja, tj. odgovor može li se preko ljeta sanirati
barem igralište kako bi na početku školske godine djecu dočekalo uređeno.
Član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodin Davor Jelavić
odgovara da će se odmah sanirati ono što je moguće.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je na popisu prijavljenih za postavljanje pitanja i davanje prijedloga gradska
zastupnica mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain koja trenutno nije u dvorani pa zaključuje
postavljanje pitanja i davanje prijedloga. Kao što je najavila daje riječ gradskom zastupniku
Žarku Delaču.
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Gospodin Žarko Delač izvješćuje da Zajednica udruga branitelja Zagrebačkog
holdinga, osim zaštite socijalnih i radnih prava branitelja, želi preuzeti jednu od stožernih
uloga u braniteljskoj populaciji u Republici Hrvatskoj pa stoga danas organizira Okrugli stol
"Hrvatski branitelji i Nato" kao edukativno-zabavni sadržaj na Trgu bana Josipa Jelačića
danas od 12,00 do 18,00 sati. Pozvani su svi gradski zastupnici.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da se gradska zastupnica Morana Paliković Gruden prijavila za postavljanje pitanja.
Gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića kada će Gradsko poglavarstvo uputiti Gradskoj skupštini izvješće o stanju
gradske imovine i izvješće o radu Zagrebačkog holdinga d.o.o. za raspravu na sjednici.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će izvješće o
stanju imovine biti pripremljeno za jesen, a na današnjoj tiskovnoj konferenciji, koja će biti u
13,00 sati, objasnit će se kako se dodjeljivao poslovni prostor u Gradu u prethodnom mandatu
u vrijeme koalicije.
U vezi s troškovima u Holdingu najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja kada će biti pripremljena
tražena izvješća i zašto to do sada nije učinjeno.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će izvješće o radu
Holdinga gradski zastupnici dobiti na kraju godine u skladu sa zaključkom Gradske skupštine.
Poziva je na tiskovnu konferenciju u 13,00 sati na kojoj će biti riječi i o tome kako su
se dijelili gradski prostori u prethodnom mandatu.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da će gradska
zastupnica dobiti odgovor u pisanom obliku u vezi s izvješćem o stanju imovine i izvješćem o
radu Zagrebačkog holdinga d.o.o.
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.
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1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2007. te
prijedlog izmjena i dopuna programa po djelatnostima:
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
Grada Zagreba za 2007.
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba
za 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba
za 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2007. i
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja
vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedloge su razmotrili:
-

Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela

-

Odbor za gospodarski razvoj

-

Odbor za komunalno gospodarstvo

-

Odbor za prostorno uređenje

-

Odbor za zaštitu okoliša

-

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu

-

Odbor za zdravstvo

-

Odbor za socijalnu skrb

-

Odbor za obrazovanje i šport

-

Odbor za kulturu

-

Odbor za mladež

-

Odbor za mjesnu samoupravu

-

Odbor za nacionalne manjine i

-

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

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

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
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Gospođa Vjera Salopek, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije, obrazlaže
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2007.
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport, obrazlaže predložene izmjene i dopune programa javnih potreba u osnovnom školstvu,
izmjene programa javnih potreba u srednjem školstvu i izmjene i dopune programa javnih
potreba u kulturi.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže izmjene i dopune programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih
djelatnosti i programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog
gospodarstva.
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), Igor Rađenović (replika), Katarina Fuček (neslaganje s replikom), Jelena Pavičić
Vukičević (replika), Katarina Fuček (neslaganje s replikom), Jozo Radoš (u ime Kluba
gradskih zastupnika HNS-a), Stipo Ćorić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Igor
Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Katarina Fuček (replika), Morana
Paliković Gruden, Tomislav Babić, Asja Bebić, mr.sc. Miroslav Rožić i mr.sc. Alenka Košiša
Čičin-Šain.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom
netočnog navoda.
Gospođa Margareta Mađerić ispravlja netočni navod.
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Predsjednica upozorava gradsku zastupnicu Margaretu Mađerić da ne ispravlja netočni
navod i izriče joj opomenu s oduzimanjem riječi budući da je gradska zastupnica nastavila
govoriti ne osvrćući se na upozorenje.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 12 "protiv") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2007.,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim izmjenama i dopunama programa.
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 9 "protiv") prihvaća da se zajedno
glasuje o predloženim izmjenama i dopunama programa.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je 27 zastupnika glasovalo "za" a 12 "protiv" predloženih izmjena i dopuna
programa.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Smatra da su pogrešno zbrojeni glasovi gradskih zastupnika pri ovom glasovanju jer nisu
zbrojeni svi glasovi protiv.
Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić
konstatira da je u dvorani u međuvremenu jedna gradska zastupnica više i da jedan gradski
zastupnik nije glasovao. Ponavlja se glasovanje za prijedloge izmjena i dopuna programa.

16
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 13 "protiv") donosi

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
Grada Zagreba za 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku.

Izmjene Programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene se prilažu zapisniku.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku.

Izmjene i dopune Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti
u Gradu Zagrebu za 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku.

Izmjene i dopune Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku.
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2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
- prvo čitanje
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od petnaest minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HSP-a.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
napominje da se postupak donošenja prostornog plana provodi u dva čitanja i da na ovoj
sjednici Gradska skupština Grada Zagreba provodi prvo čitanje koje obuhvaća raspravu o
Konačnom prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana grada Zagreba i o Izvješću Odbora za prostorno uređenje.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je na 149. i na 150. sjednici
podnijelo amandmane na Konačni prijedlog odluke. Amandmani postaju sastavnim dijelom
Konačnog prijedloga odluke. Amandmane su gradski zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj
- Odbor za komunalno gospodarstvo
- Odbor za zaštitu okoliša
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
- Odbor za obrazovanje i šport
- Odbor za kulturu
- Odbor za mladež i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Odbor za prostorno uređenje utvrdio je Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi.
Prijedlog zaključka gradski su zastupnici primili.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane Gradskog poglavarstva s osnove njihove usklađenosti s propisima.
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Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.
Amandmane na Konačni prijedlog podnijelo je 11 gradskih zastupnika. Amandmane i
Pregled podnijetih amandmana gradski su zastupnici primili. Amandmani su upućeni
Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba, Odboru za prostorno uređenje i Odboru za Statut,
Poslovnik i propise.
Danas su gradski zastupnici primili 52 amandmana koji su podneseni prije i u toku
sjednice i koji nisu uključeni u Pregled podnijetih amandmana. Dobit će i amandmane koji će
biti podnijeti do zaključenja rasprave i novi pregled podnijetih amandmana.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.

U raspravi sudjeluju mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),
Dario Čović (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain,
mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Katarina Fuček (ispravak
netočnog navoda), Stipe Tojčić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Joško Morić,
mr.sc. Tatjana Holjevac (ispravak netočnog navoda), Tomislav Babić, Katarina Fuček, mr.sc.
Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Morana Paliković Gruden i Jozo Radoš.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
napominje da sukladno članku 116.c Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba,
amandmane na Konačni prijedlog mogu podnositi ovlašteni podnositelji sve do zaključenja
rasprave o Konačnom prijedlogu u prvom čitanju. Konstatira da je podnijeto 87 amandmana.
Do zaključenja rasprave amandmane su podnijeli:
- Klub gradskih zastupnika SNL-a (četiri amandmana)
- Klub gradskih zastupnika HNS-a (jedan amandman)
♦ gradski zastupnici
- Joško Morić (tri amandmana)
- Žarko Delač (sedam amandmana)
- Berislav Radić (dva amandmana)
- Mišo Zorenić (osam amandmana)
- Davor Bernardić (dva amandmana)
- Miroslav Rožić (tri amandmana)
- Ljiljana Klašnja (osam amandmana)
- Jelena Pavičić Vukičević (dva amandmana)
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-

Alenka Košiša Čičin-Šain (jedan amandman)
Pero Kovačević (dva amandmana)*
Ivana Mlinar (dva amandmana)
Tomislav Babić (tri amandmana)
Zdravko Juć (tri amandmana)
Ivan Šikić (četiri amandmana)
Dragutin Šurbek (dva amandmana)
Vesna Majher (tri amandmana)
Antun Mateš (četiri amandmana)
Davor Šuker (jedan amandman)
Igor Dragovan (dva amandmana)
Stipo Ćorić (dva amandmana)
Katarina Fuček (tri amandman)
Pero Hrgović (četiri amandmana)
Ivan Obad (četiri amandmana)
Ladislava Soldat (dva amandmana)
Margareta Mađerić (jedan amandman)
Mirjana Keleminec (jedan amandman)
Stipe Tojčić (dva amandmana)
Petar Kuzele (jedan amandmana)

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Predsjednica podsjeća na pitanje u vezi s Oporovečkom na koje gospodin Ivica Fanjek
odgovara.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od pola sata.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

__________________________________________________________________________________________
* Amandman (Klasa: 350-02/07-01/19, Urbroj: 15-07-19) razdvojen je u obradi, jer se odnosi i na tekstualni i na
grafički dio, pa je gradski zastupnik Pero Kovačević zapravo podnio tri amandmana.
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Predsjednica konstatira da su gradski zastupnici dobili na klupe 87 amandmana.
Napomena: Naknadno je gradskim zastupnicima podijeljen Pregled podnijetih
amandmana u kojem je amandman gradskog zastupnika Pere Kovačevića (Klasa: 350-02/0701/19, Urbroj: 15-07-19) razdvojen u obradi, jer se odnosi i na tekstualni i na grafički dio.

Gradska skupština većinom glasova (26 glasova "za", 5 "protiv" i 3 "suzdržana")
donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj raspravi,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
3. Konačni prijedlog odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Podbrežje
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane su
gradski zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za prostorno uređenje, 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 ureda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
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U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i Joško Morić.
Gradska skupština jednoglasno (31 glas "za") donosi
ODLUKU
o donošenju urbanističkog plana uređenja Podbrežje,
s amandmanima predlagatelja u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

4. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2007.
b) Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Zagreba u 2007.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo izmjene i dopune
Prijedloga za podtočku a). Izmjene i dopune postaju sastavni dio Prijedloga. Izmjene i dopune
gradski su zastupnici primili.
Prijedloge su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, 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.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge i predložene
izmjene i dopune predlagatelja 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 akta zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
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Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže prijedloge.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i Ivan Šikić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a).
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 većinom glasova (26 "za" i 7 "protiv") donosi
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Zagreba u 2007.,
s izmjenama i dopunama predlagatelja u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 7 "protiv") donosi
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Zagreba u 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene se prilažu zapisniku.

5. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je podnijelo amandman na
Prijedlog. Amandman je postao sastavni dio Prijedloga. Amandman su gradski zastupnici
primili.
Prijedlog su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i
Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandman
predlagatelja s osnove njihove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje 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 većinom glasova (24 "za, 3 "protiv " i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama,
s amandmanom predlagatelja u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6. Prijedlog odluke o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada
Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i Odbor za komunalno
gospodarstvo, nadležno radno tijelo.

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog 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.
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Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove
i imovinu Grada, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jelena Pavičić
Vukičević (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Morana Paliković Gruden (ispravak
netočnog navoda i replika), Jelena Pavičić Vukičević (neslaganje s replikom). Stipo Ćorić u
ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a želi podnijeti amandman na Prijedlog odluke.
Tekst amandmana je podijeljen gradskim zastupnicima.
U daljnjoj raspravi sudjeluju Ivana Mlinar, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Jelena
Pavičić Vukičević (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), mr.sc.
Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), mr.sc. Miroslav Rožić (neslaganje
s replikom), Stipe Tojčić, mr.sc. Miroslav Rožić (replika), Morana Paliković Gruden
(replika), Stipe Tojčić (neslaganje s replikom) i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika).
Predsjednica upozorava gradsku zastupnicu mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain da
sadržaj njezinog izlaganja nije replika.
Gradska skupština većinom glasova (9 "za" i 24 "protiv") ne prihvaća da gradski
zastupnik Stipo Ćorić podnese amandman u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a na
Prijedlog odluke.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ zbog neslaganja s
ispravkom netočnog navoda.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ zbog neslaganja s
ispravkom netočnog navoda.
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Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ zbog povrede
Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gospodin Stipe Tojčić ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ zbog neslaganja s
ispravkom netočnog navoda.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ zbog neslaganja s
ispravkom netočnog navoda.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočni navod unatoč upozorenju tajnice da,
sukladno članku 154. stavku 3. Poslovnika samo jedanput može ispravljati netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ zbog neslaganja s
ispravkom netočnog navoda.
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 7 "protiv") donosi
ODLUKU
o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7. Prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i Odbor za gospodarski
razvoj, nadležno radno tijelo.
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Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog 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.
Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove
i imovinu Grada, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Katarina
Fuček (replika), mr.sc. Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Morana Paliković
Gruden, Jelena Pavičić Vukičević (ispravak netočnog navoda) i Morana Paliković Gruden
(neslaganje s ispravkom netočnog navoda).
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika i
ispravka netočnog navoda.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu Moranu Paliković Gruden na vrijeme trajanja govora za
ispravak netočnog navoda i izriče joj opomenu budući da je gradska zastupnica nastavila
govoriti ne osvrćući se na upozorenje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ zbog neslaganja s
ispravkom netočnog navoda.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ zbog neslaganja s
ispravkom netočnog navoda.
Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod.
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 8 "protiv") donosi
ODLUKU
o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

8. Prijedlog odluke o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je podnijelo amandmane na
Prijedlog. Amandmani su postali sastavni dio Prijedloga odluke. Amandmane su gradski
zastupnici primili.
Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna radna tijela

-

Odbor za mladež i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

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 mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport, obrazlaže Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi
ODLUKU
o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba,
s amandmanima predlagatelja u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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9. a) Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Medo Brundo"
b) Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić"
c) Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Sunčana"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedloge su razmotrili:
- Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za mladež i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge 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 akti zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport, obrazlaže prijedloge.
Predsjednica predlaže da se o svim aktima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o
prijedlozima.
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića "Medo Brundo",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića "Sunčana",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

10. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijenosa dionica
b) Prijedlog zaključka o privatizaciji trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedloge su razmotrili:
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj i
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge 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 akti zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže prijedloge zaključaka.
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijenosa dionica,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 4 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o privatizaciji trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
11. Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i Odbor za komunalno
gospodarstvo nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog 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.
Gospođa Vjera Salopek, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za financije, obrazlože
Prijedlog.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od pet minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 3 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o zaduživanju Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
12. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Zagrebačkoj banci
d.d., Zagreb i Kommunalkredit Austria AG Wien za kredit trgovačkom društvu
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj i
- Odbor za komunalno gospodarstvo.
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 mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb i
Kommunalkredit Austria AG Wien za kredit trgovačkom društvu
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
13. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Hrvatskoj banci za
obnovu i razvoj za kredit trgovačkom društvu Zagrebački holding, d.o.o. Podružnica Zagrebački električni tramvaj
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj i
- Odbor za komunalno gospodarstvo.
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 mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže Prijedlog.
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 2 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za kredit
trgovačkom društvu Zagrebački holding, d.o.o. – Podružnica
Zagrebački električni tramvaj,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

14. Prijedlog dopuna Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
u Gradu Zagrebu
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i Odbor
socijalnu skrb, nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog 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.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
DOPUNE PROGRAMA
poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu
u predloženom tekstu.
Dopune programa se prilažu zapisniku.
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15. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za školsku godinu 2006./2007.
Predlagatelj je Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba. Gradsko
poglavarstvo Grada Zagreba dalo je mišljenje o Izvješću. Mišljenje Gradskog poglavarstva
Grada Zagreba gradski su zastupnici primili.
Izvješće su razmotrili:
- Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i Odbor za mladež, nadležno
radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. Odbor
za obrazovanje i šport predložio je Prijedlog zaključka. Prijedlog zaključka gradski su
zastupnici primili.

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

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmatrao Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Zagreba

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmatrao Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmatrao Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Tehničkog muzeja
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmatrao Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Tehničkog muzeja,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Etnografskog muzeja
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmatrao Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Etnografskog muzeja,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 25. Zagrebačkom regatom
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 25. Zagrebačkom regatom,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. Zagrebačkim
maketarskim kupom Viribus Unitis 2007.

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. Zagrebačkim maketarskim kupom
Viribus Unitis 2007.,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
23. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Zagrebu
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČK
o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Zagrebu,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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24. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne
direkcije Zagreb
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne direkcije Zagreb,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

25. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće
bolnice Sveti Duh
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČK
o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Sveti Duh,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
26. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Grigora Viteza
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Prijedlog je razmatrao Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili.
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Osnovne škole Grigora Viteza,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
27. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Škole za cestovni promet
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Prijedlog je razmatrao Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Škole za cestovni promet,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 25. sjednicu u 19,57 sati.
KLASA: 021-05/07-01/20
URBROJ: 251-01-04-07-10
Zagreb, 28. lipnja 2007.
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