ZAPISNIK
28. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
11. listopada 2007.

ZAPISNIK
28. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 11. rujna 2007. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 12 sati

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

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Jasmina Havranek;
Ivana Mlinar i Ivan Obad.

Nenazočni gradski zastupnici: Boris Mikšić; Dragutin Štiglić i Davor Šuker.

Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije;
Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; 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; Predrag Fleš - zamjenik tajnika
Gradske skupštine Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika;
mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada;
Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik
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Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i šport; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za
gospodarstvo; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ivica
Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Doris Kažimir - pročelnica
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Vjera Salopek - zamjenica
pročelnika Gradskoga ureda za financije; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Miro Laco - pomoćnik pročelnika
Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Marin Simunić - pomoćnik
pročelnika Gradskog kontrolnog ureda; Zdravka Ramljak - zamjenica pročelnika Gradskog
ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Đorđe Nikolić - pomoćnik pročelnika
Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske
četvrti Donja Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; 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; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Trešnjevka - jug; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče;
Zagrebački holding d.o.o.: Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Joso
Bićanić - voditelj Podružnice Čistoća, Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja;
Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; 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; Zdravko Vac - voditelj Podružnice ZGOS; Igor
Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Miljenko Bartulović - direktor Vodoprivrede d.d.;
Davorka Maljković - ravnateljica Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba; Bože Šimleša zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tržnice
Zagreb; Gordana Pokrajčić - zamjenjuje voditelja Podružnice Upravljanje športskim
objektima Zagreb; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja;
dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba;
Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Jaromil Kubiček tajnik Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba; Mujaga Mehić - zamjenik
predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; Osman Muratović zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba; Giovanni
Mucciacciaro - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Irena Trauber - HGK, Komora
Zagreb; Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba i djelatnici
Stručne službe Gradske skupštine.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da su sjednici nazočna 42 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) od
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.

Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici dr.sc. Jasmina Havranek,
Ivana Mlinar i Ivan Obad te Jadranko Robić, voditelj Podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Vodoopskrba i odvodnja, a na sjednici ga zamjenjuje Danica Lisičar te Zvonimir Šostar,
dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu
zaštitu i branitelje, a na sjednici ga zamjenjuje Višnja Fortuna.

Zakašnjenje je najavio Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik
Gradskog ureda za financije, a na sjednici ga zamjenjuje Vjera Salopek.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 28. sjednicu.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada
Zagreba, prije održavanja današnje sjednice prihvatila u ime Gradske skupštine Grada
Zagreba pokroviteljstvo nad izložbom "Čudesni svijet anđela" otvorenje koje je bilo
2. listopada 2007.
Predsjednica obavještava gradske zastupnike da je gradski zastupnik gospodin
mr.sc. Miroslav Rožić dostavio 26. rujna 2007. obavijest da više nije član Hrvatske stranke
prava niti član Kluba gradskih zastupnika Hrvatske stranke prava te da će dužnost gradskog
zastupnika obavljati kao nezavisni gradski zastupnik. Istog je dana Klub gradskih zastupnika
Hrvatske stranke prava obavijestio da je za predsjednika Kluba izabran gospodin Ivan Friščić.

Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća zapisnik 27. sjednice Gradske
skupštine Grada Zagreba održane 13. rujna 2007.

4

Gradski su zastupnici primili:
-

uz poziv za sjednicu od 28. rujna 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela;

-

uz dopis dopunske dostave od 5. listopada 2007. za točku 1. Prijedlog zaključka o
prethodnoj raspravi i izvješća radnih tijela, obavijest predlagatelja o povlačenju prijedloga
za točku 2., izmjenu redoslijeda predloženih točaka i novi prijedlog dnevnog reda,
izvješća radnih tijela za točke od 2. do 5. te 11. i 12., jedan prijedlog za donošenje po
hitnom postupku, zapisnik 27. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, odgovore na
pitanja i prijedloge, pregled postavljenih pitanja i prijedloga i primljenih odgovora i
pregled dostavljenih materijala;

-

uz dopis od 10. listopada 2007. danas na klupe za točku 1. amandman predlagatelja,
Izvješće o tehničkim greškama u tabelarnom prikazu odgovora na primjedbe i
Kartografski prikaz na CD-u, pet prijedloga za donošenje po hitnom postupku, odgovore
na pitanja i prijedloge, novi pregled postavljenih pitanja i prijedloga i primljenih odgovora
te novi pregled dostavljenih materijala.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže opravdanost hitnosti za Izvješće o stanju i poduzetim mjerama radi
sprečavanja daljnje ugroženosti ljudi i imovine na lokaciji Kupska ulica s Prijedlogom
zaključka.

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost hitnosti za Izvješće Zavoda za javno
zdravstvo Grada Zagreba o onečišćenju vode za piće u naselju Vrbani III. s Prijedlogom
zaključka.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o primanju na znanje ostavke
potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba gospodina mr.sc. Miroslava Rožića i
Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
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promet, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o podizanju spomenika
Stjepanu Radiću.

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o
razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć
Zagreb.

Gospodin Joško Morić predlaže da se Konačni prijedlog odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba izostavi iz dnevnoga reda jer Gradsko
poglavarstvo uz konačni prijedlog spomenutoga prostornog plana i izvješće o javnoj raspravi
nije dostavilo kartografski prikaz korištenja i namjene prostora na kojem bi se usporedila
namjena prostora u prostornom planu koji se donosi s namjenom prostora u prostornom planu
koji se stavlja izvan snage, odnosno mijenja, što je u suprotnosti s odredbama članka 116.b
Poslovnika.

Gospođa Katarina Fuček prigovara na prijedlog da se po hitnom postupku donese
Zaključak o podizanju spomenika Stjepanu Radiću.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu Katarinu Fuček da se sukladno članku 146. stavku 2.
Poslovnika o prijedlogu za koji predlagatelj traži hitnost ne raspravlja.

Gospođa Katarina Fuček navodi da mora iznijeti stajališta Kluba gradskih zastupnika
HDZ-a i HSLS-a protiv takvog prijedloga te predlaže da se prijedlog povuče iz procedure
hitnosti i da se uputi u redovni postupak.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
ponovno upozorava gradsku zastupnicu Katarinu Fuček da svojom raspravom krši Poslovnik.

Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a predlaže da se
Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
izostavi iz dnevnog reda jer su prekršene odredbe članka 116.b Poslovnika Gradske skupštine,
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odnosno nedostaje usporedni kartografski prikaz korištenja i namjene prostora Na to su
Stipe Tojčić i on već bili upozorili na sjednici Odbora za Statut, Poslovnik i propise.

Gospođa Morana Paliković Gruden predlaže da se prijedlog za donošenje po hitnom
postupku Zaključka o podizanju spomenika Stjepanu Radiću izostavi iz dnevnog reda jer je
Povjerenstvo za spomenike, spomen-ploče i slične predmete dalo negativno mišljenje.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu Moranu Paliković Gruden da se odluka o prijedlozima za
donošenje po hitnom postupku donosi bez rasprave.

Gospođa Morana Paliković Gruden navodi da se ne radi o raspravi već o tome da se
navedeni prijedlog ne može staviti po hitnom postupku na dnevni red.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara da će se o Prijedlogu glasovati.

Gospođa Morana Paliković Gruden smatra da Konačni prijedlog odluke o donošenju
GUP-a nije kompletan i misli da gradski zastupnici ne mogu prihvatiti nekompletni materijal
za raspravu na sjednici.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Smatra da su odredbe Poslovnika o donošenju odluke po hitnom postupku o prijedlozima za
koje predlagatelj traži hitnost jasne, a ovakvim se načinom rada zapravo raspravlja o tim
točkama.

Gradska skupština većinom glasova (15 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća prijedloge
gradskih zastupnika Joška Morića i Pere Kovačevića da se Konačni prijedlog odluke o
donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba izostavi iz prijedloga dnevnog
reda.
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Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće o
stanju i poduzetim mjerama radi sprečavanja daljnje ugroženosti ljudi i imovine na lokaciji
Kupska ulica s Prijedlogom zaključka.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 1. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće
Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba o onečišćenju vode za piće u naselju Vrbani III. s
Prijedlogom zaključka.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 1. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o primanju na znanje ostavke potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 2. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 2. prijedloga dnevnog reda. S
obzirom na prihvaćene dopune dosadašnja točka 1. postaje točka 3. prijedloga dnevnog reda.

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 8 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog zaključka o podizanju spomenika Stjepanu Radiću.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 4. prijedloga dnevnog reda. S obzirom na
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dosad prihvaćene dopune točke od 2. do 13. postaju točke od 5. do 16. prijedloga dnevnog
reda.

Gradska skupština većinom glasova (40 "za" i 2 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća
Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 17. prijedloga dnevnog reda.

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor da se o njegovom prijedlogu glasovalo.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 15 "protiv") prihvaća

Dnevni red
1.

a) Izvješće o stanju i poduzetim mjerama radi sprečavanja daljnje ugroženosti
ljudi i imovine na lokaciji Kupska ulica s Prijedlogom zaključka
b) Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba o onečišćenju vode za piće u
naselju Vrbani III. s Prijedlogom zaključka

2.

a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje ostavke potpredsjednika Gradske
skupštine Grada Zagreba
b) Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada
Zagreba

3.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada
Zagreba
Prvo čitanje

4.

Prijedlog zaključka o podizanju spomenika Stjepanu Radiću
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5.

a) Prijedlog odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zagreb
film s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i
obavljanju osnivačkih prava
b) Prijedlog odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zoološki
vrt grada Zagreba s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad
Zagreb i obavljanju osnivačkih prava

6.

Prijedlog odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene,
socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb

7.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri
dom" Grada Zagreba

8.

Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Izmjene i dopune osnovne
mreže zdravstvene djelatnosti

9.

a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 57. obljetnicom
postojanja ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo i najboljeg
autora/izložbu 2007.
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 23. Svečanim koncertom
"Pismo moja, hrli tamo"
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Večer
ZG prvaka"
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obljetničkim koncertom
u povodu 15 godina rada Pjevačkog zbora Zagrebački dječaci

10. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Odbora Gradske skupštine za javna
priznanja
11. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu
12. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za nacionalne
manjine
13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tatjane Marinić
14. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Međunarodnog centra za usluge u
kulturi
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog
centra za usluge u kulturi
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15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Kustošija"
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Sopot"
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Tratinčica"
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra
za kulturu "Novi Zagreb"
16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za
tekstil, kožu i dizajn
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Ante Brune Bušića
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Maksimir
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Sesvete
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Cvjetno naselje
f)

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Davorina Trstenjaka

g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Borovje
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća
Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb

Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od pola sata, kako bi gradski zastupnici mogli pogledati materijale koje su
primili na klupe.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
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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 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 davanje prijedloga prijavilo 18 gradskih
zastupnika.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića o prenamjeni dijela zemljišnih ploha na Ravnicama za izgradnju stanova
prema Zagrebačkom modelu stanogradnje. S obzirom na krivičnu prijavu Državnom
odvjetništvu koji je doista stav Grada u vezi s preseljenjem Kraša i daljnjim razvojem na ovim
dvjema visoko vrijednim površinama gotovo u gradskom središtu.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će Kraš dislocirati
proizvodnju s Ravnica, a Grad će mu omogućiti na tom području realizaciju projekta
stanogradnje zbog čega je Gradsko poglavarstvo utvrdilo amandman na Konačni prijedlog
Odluke o donošenju GUP-a i predložilo namjenu M umjesto K. Grad može realizirati na
zemljištu koji je u njegovom vlasništvu - parceli od oko 9 ha Zagrebački model stanogradnje.
S obzirom da se mogu očekivati pitanja u vezi s pokušajem zamjene zemljišta za Sesvetski
Kraljevec govori da je to bilo zbog zemljišta za školu i vrtić u Sesvetskom Kraljevcu u sklopu
novog stambenog naselja o čemu će odgovor u pisanom obliku dati pročelnica gospođa
Ninoslava Zeković.

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića u vezi s garažom u ulicama Gornje Svetice i Divka Budaka koja je građevnom
dozvolom predviđena za stanare zgrade, a pretvorena je u javnu garažu. Da bi toj javnoj
garaži bio osiguran pristup, u dvorištu je napravljena cesta uz koju su također obilježena
parkirna mjesta s oznakama II. parkirne zone, ali stanari ni tamo nemaju svoj parkirna mjesta.

12
Je li to u skladu s pravilima struke građevinarstva i prometa, imaju li garaža i spomenuta cesta
građevnu i uporabnu, te ostale potrebne dozvole?
Predlaže da nadležni kontaktiraju s građanima i da se problem riješi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je već više puta s
ove govornice govorio o prometu i problemu parkiranja u Gradu, te da se promet u mirovanju
ne može riješiti ako se ne izgrade podzemne garaže. Ističe da se građanima ne može zabraniti
prometovanje vozilima u centru Grada a svake godine ima novo registriranih 8 do 10 tisuća
vozila, ukupno sada ih ima oko 460 tisuća. Prije gradnje garaže s građanima je postignut
konsenzus i otići će provjeriti je li se u međuvremenu nešto promijenilo. Garaža je, u
dogovoru s građanima, stavljena u funkciju prije 2 godine. Ne treba ovaj slučaj predstavljati
kao socijalni problem jer se radi o parkirnim mjestima. Za automobile treba kupiti garažno
mjesto ili plaćati parkiranje. Naglašava da je rješenje postignuto konsenzusom s većinom
ljudi.
Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja. Ima li novonastala cesta sve
potrebne dozvole te je li napravljena po pravilima struke te ako jeste, zašto nema njezina
naziva?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje
odgovor i u pisanom obliku. Ponavlja da će sutra s gospodinom D. Jelavićem otići na lice
mjesta i ustanoviti o čemu se radi.

Gospodin Davor Bernardić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću i pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru
Jelaviću u vezi s problemom stanara u Kvaternikovoj ulici u Kustošiji koji bezuspješno
pokušavaju da građevinska inspekcija Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva izađe na teren, jer je privatni investitor potkopao temelje kuća i ugrozio živote
jedanaestero ljudi. Pita kakva je suradnja Grada Zagreba s nadležnom građevinskom
inspekcijom koja treba kontrolirati izvođenje građevinskih radova, jer je za intervenciju kasno
kada se nešto sruši.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da slučajevi Kupske i
Kvaternikove i "Nade Dimić" imaju zajednički nazivnik - nepridržavanje pravila građevinske
struke i propisa te dozvola koje je izdao Ured. Grad je, bez obzira na to što na spomenutim
lokacijama nije ni investitor ni izvođač, pomogao smjestiti ljude iz Kupske i Kvaternikove.
Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet je 24 sata dnevno u kontaktu s inspekcijom. Obećava još bolju suradnju s
građevinskom inspekcijom.
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Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića,
potaknuta izdvajanjem dviju podružnica iz Holdinga, konkretno Zoološkog vrta Grada
Zagreba i Zagreb filma, planira li se nešto slično i sa sportskim objektima koji se nalaze u
sklopu Holdinga? Radi se o trgovačkim društvima - Sljeme i Jarun, pet sportskih ustanova i
99 sportskih objekata. Namjeravaju li se i sportski objekti povući iz Holdinga, s obzirom na to
da se i oni najvećim dijelom financiraju proračunskim sredstvima, a ako ne, na koji se način
misli riješiti ta situacija?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se programi u
športu u Gradu Zagrebu financiraju preko Zagrebačkoga športskog saveza, a tekuće i
investicijsko održavanje objekata preko Gradskog ureda za obrazovanje, šport i kulturu.
Napominje da se navedeni športski objekti neće izdvajati iz Holdinga, ali će se s osvježenim
kadrovskim rješenjima unutar podružnica športa Holdinga, stvari od Nove godine drugačije
kontrolirati i voditi.
Gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja te pita hoće li nakon novih izmjena i
promjena koje će se dogoditi, podružnica upravljati svim sportskim objektima koji se nalaze u
Holdingu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor.
Organizacijski je područje športa dobro riješeno, samo su još Gradu za promjene potrebni
ljudi koji će to provoditi i vrijeme da stvari profunkcioniraju na prav način, budući da se
30-tak godina radilo na drugi način.

Gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića hoće li zbog toga što je Grad Zagreb postao grad afera, grad slučajeva, grad odrona,
raznoraznih klizišta, grad upitnih zamjena zemljišta, nepotizma i svega ostalog, svoj mandat i
mandat Gradskog poglavarstva dati na raspolaganje Gradskoj skupštini jer je to u suvremenim
demokratskim državama uobičajeno.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da Grad pomogne
riješiti slučaj Industrogradnje koja je sudjelovala na projektu izgradnje Domovinskog mosta te
je ostao dug od 13 milijuna kuna. Tvrtka RWE dobila je koncesiju za gradnju Domovinskog
mosta. Misli da Grad ima moralnu obvezu da pomogne Industrogradnji, jer se radi o 1200
ljudi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić objašnjava da on i njegov tim
nisu proizveli niti jednu aferu u Gradu Zagrebu već da je to učinio netko drugi te da su, kao
odgovoran gradonačelnik i odgovorna uprava, bili tamo gdje je ljudima potrebna pomoć.
Zbog tih problema koji su se dogodili u zadnjih mjesec i po dana u koje je Grad neizravno
involviran jer su ih drugi stvorili, ne vidi zašto bi abdicirao. Biti će prvi koji će upozoriti na
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problem ako se pokaže makar i indirektna odgovornost gradonačelnika, odnosno gradske
uprave. Što se tiče Industrogradnje koja je 2000. imala 4800 zaposlenih radnika a nakon
privatizacije 1200 na što Grad nije mogao utjecati. Industrogradnji se pomoglo jer su njeni
zaposleni 3,5 godine radili na projektu ZOV-a vrijednom 42 milijuna eura i tako opstali, jer bi
sigurno propali bez tih poslova. Unatoč činjenici da je 4/5 zagrebačke industrije zatvoreno
napravljena su dva najveća ekološka projekta u Hrvatskoj i to sanacija Jakuševca vrijedna 63
milijuna dolara i pročistač otpadnih voda s kapitalnom infrastrukturom i Domovinskim
mostom u vrijednosti 250 milijuna eura.
Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja. Smatra da je davanje mandata na
raspolaganje uobičajena demokratska stečevina. Osobno se osjeća odgovornim što je kao
gradski zastupnik dopustio da Gradska skupština donosi prostorne planove bez
geomehaničkih i drugih ispitivanja a posljedica su klizišta i odroni.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je njegov mandat
svaki dan građanima Grada Zagreba na raspolaganju. Treba biti gradonačelnik da bi se mogao
staviti mandat na raspolaganje, dakle treba pobijediti na izborima.
Na prijedlog u vezi s Industrogradnjom odgovara da Grad nema s njom ugovor. Na
zamolbu Grada uz Industrogradnju su radile Hidroelektra i Tehnika i sve druge zagrebačke
građevinske tvrtke na projektu pročistača otpadnih voda. To je jedan od dvaju najvećih
ekoloških projekata u Hrvatskoj. Drugi je sanacija Jakuševca. U vezi s dugom poziva
Industrogradnju i ZOV da to pokušaju razriješiti.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
najavljuje da će Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovoriti jer
gradonačelnik ima pravo uvijek na sjednici dobiti riječ.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prigovor. Čudi ga
to što gradski zastupnik nije naveo jedan od mnogih uspješnih projekata gradske vlade koji su
u njihovu području djelovanja i za koje su odgovorni, već one za koje nisu odgovorni. Čudi se
da nisu navedeni sanacija Jakuševca, pročistač otpadnih voda i premještaj prljave industrije iz
Grada. Kaže da će zagrebačka voda biti brand.

Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Gospodin Stipe Tojčić smatra da su pitanja i prijedlozi posebno regulirani u
Poslovniku i da se predsjedničino objašnjenje odnosi na raspravu o bilo kojem pitanju.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upućuje opomenu gradskom zastupniku jer nije prihvatio objašnjenje poslovničkih odredbi i
jer zloupotrebljava govornicu.
Gospodin Stipe Tojčić traži da se o ovom pitanju raspravi na sjednici Gradske
skupštine.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara da je utvrđena procedura kako se može predložiti da se nešto uvrsti u dnevni red, pa
gradski zastupnik to može napraviti.

Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
zašto prvi hrvatski predsjednik nema trg i spomenik kakav zaslužuje. Je li napravljen plan i
projekt za trg koji mu je dodijeljen? Smatra da on zaslužuje najveći i najljepši trg i spomenik.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se osigura
lokacija za izgradnju stanova hrvatskih vojnih invalida i obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih
branitelja. U proteklih sedam godina nije odgovoreno potpredsjednici Vlade gospođi Jadranki
Kosor gdje će se i hoće li se ta lokacija osigurati, iako je Grad po Zakonu o hrvatskim
braniteljima dužan osigurati lokaciju i infrastrukturu za gradnju stanova za koje sredstva
osigurava Vlada.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje da je prvi
hrvatski predsjednik povijesno vezan uz trg koji nosi njegovo ime. Otuda je na Cvjetnicu
krenuo s maslinovom grančicom. Trg će biti veza Črnomerca i Trešnjevke, a spomenik će biti
riješen u sklopu projekta uređenja cijelog trga koji će biti veleban i veličanstven, kao što to
zaslužuje prvi predsjednik. Odgovara na prijedlog i konstatira da odnos i suradnja Odjela za
branitelje Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje i Ministarstva
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nikad nisu bili bolji i predlaže da ih ne
kvare u predizborno vrijeme. Ista je briga za branitelje, ali ne treba licitirati tko je više
napravio. O tome što je Grad napravio od 2000. nije niti potrebno govoriti s obzirom da je to
opće poznata činjenica.
Gospođa Asja Bebić traži daljnja Gradonačelnikova objašnjenja i pita kada će biti
uređen trg i gotov spomenik s obzirom na to da je obećao kako će to biti sve realizirano u
ovom mandatu.
U vezi s odgovorom o lokacijama za stanove hrvatskih vojnih invalida konstatira da je
Zagreb jedini grad koji nije dao lokaciju, a u sedam godina nije odgovorio niti na jedan dopis
gospođe J. Kosor, odnosno Ministarstva.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor u vezi s
lokacijom za stanove branitelja. Taj projekt ima prioritet. Ako je bilo propusta treba ih riješiti.

16
Ističe da je dr. Franjo Tuđman osobno intervenirao '95. da se ne promijeni ime Trga maršala
Tita, pa je i zbog toga zaslužio da se najbolje uredi prostor trga koji nosi njegovo ime.
Uređenje trga prvom hrvatskom predsjedniku počet će u proljeće iduće godine.

Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića o upravljanju i korištenju prostora u vlasništvu Grada Zagreba. Pita kako je moguće
da se Područnom odboru HDZ-a Gornja Dubrava dva puta odgovara da je prostor u Ulici Vile
Velebita 8 zauzet, a nedugo nakon odgovora dodjeljuje se određenoj udruzi? Navodno taj
prostor koristi privatna građevinska tvrtka jedne vodeće osobe u Gradskom poglavarstvu.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se napokon
razriješe prometne gužve koje se svakoga jutra stvaraju na prostoru Ribnjak - Gupčeva
Zvijezda - Medveščak.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić pita zastupnicu zna li koja
stranka koristi najviše gradskih prostora. Odgovara da su se prostori dijelili političkim
strankama, ali je posljednjih sedam mjeseci stavio na te dodjele veto dok se ne napravi
inventura i kontrola korištenja, zbog čega ni HDZ nije dobio prostor. Idući će tjedan
Zdravko Čokić, koji radi tu inventuru, objaviti na tiskovnoj konferenciji dokle je stigao u tom
poslu. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada pripremit će za iduću
sjednicu Skupštine izvješće u vezi s prostorom u Ulici Vile Velebita 8.
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja i upozorava na povredu
Poslovnika jer Gradonačelnik ne odgovora na pitanja. Pita što je Udruga za zdrave stilove
života? Područni odbor HDZ-a predao je zahtjev za dodjelu prostora prije 2 godine. Je li istina
da se tim prostorom koristi građevinska tvrtka gospodina Jeličića? Pita ga ima li pravo
zabraniti HDZ-ovcima prostor na korištenje. Moli odgovor u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je u ovih 7-8
godina nastojao uvesti red u dodjelu prostora i da se političkim strankama koje su u Gradskoj
skupštini osiguraju prostorni i organizacijski uvjeti za djelovanje svih a ne samo onih na
vlasti. Protiv toga se uvijek borio. Ne zna zašto gradska zastupnici misli da bi on HDZ-u ili
bilo kojoj drugoj stranci išta zabranio. Najavljuje odgovor i u pisanom obliku.

Gospodin Antun Mateš pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića o gradnji koja ugrožava stambene objekte u ulici Podgaj i zaštićenu šumu na
Cmroku. Objekt se gradi na samoj litici, pa bi moglo doći do odrona koji bi doveo u opasnost
više stambenih objekata. Može li se hitno uputiti nadležne službe da izvide zašto je nestao dio
zaštićene šume koji je sada upisan, navodno zabunom, kao pašnjak.
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Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se na
zagrebačkom Mirogoju pokopaju ostaci 15 tisuća žrtava vezanih žicom i rasutih po otkopanim
rovovima u slovenskom Teznu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će u vezi s
klizanjem tla biti riječi pod točkom 1. dnevnoga reda za koju su pripremljena izvješća.
U vezi s prijedlogom za Mirogoj koji je bio i ostao memorija hrvatske pomirbe, ističe
da će za sve prijedloge kao i dosad biti sluha i pomoći će se u njihovoj realizaciji. Podržava
prijedlog u vezi s pokapanjem žrtava na Mirogoju.
Gospodin Tomislav Babić upućuje pitanje Trgovačkom društvu Gradska plinara
Zagreb d.o.o. kada će se nastaviti radovi na plinofikaciji naselja Lučko, Ježdovec, Hrvatski
Leskovac, Brezovica i dr. i kada će biti dovršeni, te zašto to do sada nije učinjeno.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će se plinofikacija
dovršiti do Nove godine, a da cijelu akciju koordinira gospodin Ivo Jelušić, zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba, zajedno s predsjednicima vijeća gradskih četvrti.
Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja i pita kada će konačno biti
nastavljeni radovi na plinoficiranju dijela koji obuhvaća Lučko, Ježdovec, Hrvatski Leskovac
i ostala naselja s obzirom na to da se već godinu dana tamo ništa ne radi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će se iza Nove
godine s tim nastaviti i najavljuje odgovor u pisanom obliku. Zagreb holding d.o.o. će jednako
tako pripremiti kartu na kojoj će biti označena područja koja nemaju vodu i odvodnju s
tempom i dinamikom njihove izgradnje.

Gospodin Žarko Delač postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za gospodarstvo
mr.sc. Ladislavu Prežigalu što se radi i kakvi se planovi i aktivnosti predviđaju za razvoj
poduzetničkih zona u Gradu Zagrebu? Smatra da je došao kraj izgradnje trgovačkih centara i
da će doći do smanjivanja građevinskog buma, a jedino što preostaje je razvoj gospodarstva.
Okosnica gospodarskog razvoja u većini gradova i općina u Hrvatskoj trebale bi biti
poduzetničke zone kao što je jučer novootvorena u Delnicama. Moli odgovor i u pisanom
obliku
Predlaže da se osnuje agencija za razvoj, odnosno da se u tu svrhu preoblikuje
Tehnološki park.
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
odgovara da se mora definirati kakve poduzetničke zone trebaju Gradu Zagrebu. Pregovaraju
sa Zagrebačkom županijom da se tamo smjesti jednostavna proizvodnja jer Zagreb ima skupu
infrastrukturu. Već prije dvije godine odabrane su poslovne zone u Gradu koje treba definirati
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GUP-om ali je bitno reći da Zagreb treba raditi poduzetničke zone s visokom tehnologijom.
Najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Gospodin Žarko Delač traži daljnje objašnjenje u vezi s projektom kojim se predviđa
da Grad Zagreb napravi infrastrukturu za poduzetnike i obrtnike na području Sesveta.

Gospodin Joško Morić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću o Nogometnom stadionom u Maksimiru i o modelu rješavanja tog problema.
S obzirom na to da se radi o velikom projektu za koji treba osigurati velika financijska
sredstva pita kako će Grad i u kojoj mjeri to financirati, odnosno sufinancirati? Hoće li radi
toga dizati kredit? Hoće li ga svaki zainteresirani nogometni klub u Zagrebu koristiti pod
jednakim uvjetima plaćajući za to tržišnu cijenu ili će biti nekih iznimki, odnosno povlaštenih
kategorija?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, imajući u vidu
slučajeve na državnoj razini kao što su: Imostroj, Brodosplit, Maestro te tragediju na Kornatu,
te u Zagrebu slučajeve Kupske, "Nade Dimić" i još nekih objekata, te s obzirom na vodu koja
na nekim područjima dobiva boju, okus i miris, da u dijelu u kojem su ljudi na vlasti
odgovorni ne prepisuju od premijera Ive Sanadera.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da što se tiče
Dinamovog stadiona da je to najveći vrući krumpir ne samo ove uprave nego i one prije nje.
Poznato je da je bio najžešći protivnik rušenja da bi se gradilo u Maksimiru i voli to n-ti put
ponavljati. U posljednjih 20 godina nisu napravljeni novi športski objekti. Sada se gradi
Arena, sutra će biti potpisan sporazum za Hrvatski rukometni dom, proširenje Zračne luke
Zagreb, dakle nešto se ipak kreće. Potpisat će za dovršetak stadiona samo ukoliko se postigne
konsenzus ne samo Gradskog poglavarstva kao izvršnoga operativnog tijela Gradske
skupštine već i izvan Skupštine.
Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja i pita Gradonačelnika Grada Zagreba
na koji konsenzus je mislio.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. Govorio je
u svoje ime, kao čelni čovjek Gradskog poglavarstva, koje će razmotriti prispjele ponude na
međunarodni javni natječaj i predložiti najpovoljniju. Poslušat će mišljenje struke i gradskih
zastupnika, a ne samo ponude iz natječaja.

Gospodin Pero Hrgović pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića u vezi s postavljanjem novih instalacija u Sesvetskoj cesti u Sesvetama. Očekivalo se
da će se kolnik sanirati odmah nakon završetka radova jer se radi o glavnoj prometnici.
Međutim, to se još nije dogodilo pa ga zanima zašto to tako dugo traje? Ujedno moli da se
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ubrzaju radovi na uređenju Trga Dragutina Domjanića, Ninske i Karlovačke koji su u tijeku
jer se radi o samom sesvetskom središtu.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se postave
koševi za otpatke na parkiralištu u središtu Sesveta, na kojem građani mogu besplatno
parkirati kako bi se njegovim korisnicima osigurali uvjeti za održavanje reda.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog i obećaje
da će već sutra biti postavljene košarice za otpatke na parkiralištu.
U vezi s asfaltiranjem spomenutih ulica u Sesveskim Selima odgovara da će se
ustanoviti tko je to dužan napraviti i da će već krajem idućeg tjedna te ulice biti otvorene za
promet.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga produženo za 12 minuta i
najavljuje gradskog zastupnika Juricu Meića, koji će posljednji postaviti pitanje.

Gospodin Jurica Meić postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za gospodarstvo
mr.sc. Ladislavu Prežigalu o gospodarenju rudnim bogatstvima i prihodima od naknada s te
osnove. Sudskim je putem Trgovačkom društvu Vodoprivreda Zagreb, d.d. zabranjeno baviti
se iskopom rudnog bogatstva na području Grada Zagreba, a istodobno neka neimenovana
trgovačka društva obavljala su taj posao. S obzirom na to da zna da je rudarska inspekcija u
nadležnosti Republike Hrvatske pita tko i po čijem ovlaštenju obavlja te opsežne radove, te
koliko je gradski proračun uprihodovao s temelja naknade za gospodarenje rudnim
bogatstvima. Moli odgovor u pisanom obliku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju do 12, 15 sati.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
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1. a) Izvješće o stanju i poduzetim mjerama radi sprečavanja daljnje ugroženosti ljudi
i imovine na lokaciji Kupska ulica s Prijedlogom zaključka
b) Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba o onečišćenju vode za piće u
naselju Vrbani III. s Prijedlogom zaključka

Predlagatelj izvješća je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješćima su priloženi
prijedlozi zaključka.

ad. a) Izvješće o stanju i poduzetim mjerama radi sprečavanja daljnje ugroženosti ljudi i
imovine na lokaciji Kupska ulica s Prijedlogom zaključka
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 stanju i poduzetim mjerama radi sprečavanja daljnje ugroženosti
ljudi i imovine na lokaciji Kupska ulica s Prijedlogom zaključka.

U raspravi sudjeluje Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a).

Gospodin Željko Brebrić, u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a, predlaže da se
dopuni Prijedlog zaključka.
Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka podijeljen je gradskim zastupnicima.

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a).
Napomena: Obavijest o dokumentima koji se tiču Kupske ulice zatražena je, sukladno
članku 26. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, od Gradskog poglavarstva Grada
Zagreba i bit će dostavljena gradskoj zastupnici.

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Jelena Pavičić Vukičević (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Stipe Tojčić,
Joško Morić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Jelena Pavičić Vukičević (replika), Katarina
Fuček (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), Katarina Fuček
(ispravak netočnog navoda), Davor Bernardić, Katarina Fuček (replika), Davor Bernardić
(neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (replika) i Davor Bernardić (neslaganje s
replikom).
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
najavljuje gospodina Petra Kuzelea, a gospođa Morana Paliković Gruden traži riječ za repliku
i tvrdi da je za to podignula odgovarajući karton. Na to je predsjednica upozorava da je dosad
više puta tražila riječ nakon što je riječ već bila dana drugome te je opominje da se to više ne
događa. Gospođa Morana Paliković Gruden izjavljuje da ne prihvaća opomenu.

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (replika), Davor Bernardić (neslaganje
s replikom), Petar Kuzele, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Zdravko Juć,
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Stipe Tojčić (replika) i Petar Kuzele.

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 i očituje se o Prijedlogu za dopunu Prijedloga
zaključka.

Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, u ime predlagatelja
prihvaća Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka što ga je predložio Klub gradskih
zastupnika SNL-a i daje završnu riječ.

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 3 "protiv" i 6 "suzdržanih") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju i poduzetim mjerama radi sprječavanja daljnje
ugroženosti ljudi i imovine na lokaciji Kupska ulica,

s dopunom što ju je prihvatio predlagatelj, u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od pola sata.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
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ad. b) Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba o onečišćenju vode za piće u
naselju Vrbani III. s Prijedlogom zaključka
Gospodin Miro Laco, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba o
onečišćenju vode za piće u naselju Vrbani III. s Prijedlogom zaključka.

U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (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) i Mišo Zorenić (u ime Kluba gradskih
zastupnika HSS-a).

Gospodin Željko Brebrić, u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a, predlaže da se
dopuni Prijedlog zaključka.

Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka podijeljen je gradskim zastupnicima.

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Jelena Pavičić Vukičević (u ime Kluba gradskih
zastupnika SDP-a), mr.sc. Miroslav Rožić, Stipe Tojčić, Jozo Radoš, mr.sc. Alenka Košiša
Čičin-Šain.
Napomena: Obavijest o uporabnim dozvolama vodocrpilišta u Gradu Zagrebu
zatražena je, sukladno članku 26. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, od Gradskog
poglavarstva Grada Zagreba i bit će dostavljena gradskoj zastupnici.

U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić i Žarko Delač.

Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, u ime predlagatelja
prihvaća Prijedlog za dopunu Prijedloga zaključka, što ga je predložio Klub gradskih
zastupnika SNL-a i daje završnu riječ.

Gospodin Jozo Radoš ispravlja netočni navod.
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Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, ne slaže se s
ispravkom netočnog navoda.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 4 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba o onečišćenju vode za
piće u naselju Vrbani III.,

s dopunom što ju je prihvatio predlagatelj, u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

2. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje ostavke potpredsjednika Gradske
skupštine Grada Zagreba
b) Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se oba akta zajedno obrazlože.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže prijedloge.

ad a) Gradska skupština većinom glasova (32 "za", 1 "protiv") prihvaća
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje ostavke potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ad b) Gradska skupština jednoglasno (33 "za") prihvaća
ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zahvaljuje gospodinu mr.sc. Miroslavu Rožiću na dosadašnjem obnašanju dužnosti
potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i čestita gospodinu Peri Kovačeviću na
izboru za potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada
Zagreba
Prvo čitanje

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
napominje da se postupak donošenja Generalnog urbanističkog 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 donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada
Zagreba i o Izvješću Odbora za prostorno uređenje.

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je podnijelo amandman na
Konačni prijedlog koji je postao sastavni dio Konačnog prijedloga i Izvješće o tehničkim
greškama u tabelarnom prikazu odgovora na primjedbe. Amandman i Izvješće gradski su
zastupnici primili. Također su primili i kartografski prikaz na CD-u.

Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela:
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za komunalno gospodarstvo,
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-

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 i
Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.
Odbor je utvrdio Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi.

Izvješća radnih tijela i Prijedlog zaključka gradski su zastupnici primili.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.

Gradskim zastupnicima podijeljen je usporedni kartografski prikaz korištenja i
namjene prostora između Konačnog prijedloga GUP-a i GUP-a koji se stavlja izvan snage.

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.

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

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jelena
Pavičić Vukičević (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), Pero
Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Dario Čović (u ime Kluba gradskih
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zastupnika SNL-a), Jelena Pavičić Vukičević (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Jozo
Radoš, Jelena Pavičić Vukičević (replika), Jozo Radoš (neslaganje s replikom), Morana
Paliković Gruden, Ivan Šikić, Davor Bernardić i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je podneseno 36* amandmana. Gradski zastupnici dobit će Pregled podnesenih
amandmana do zaključenja rasprave.
Amandmane su podnijeli:
- Klub gradskih zastupnika HNS-a (jedan amandman)
- Klub gradskih zastupnika SNL-a (tri amandmana)
♦ gradski zastupnici:
- Mišo Zorenić (četiri amandmana)*
- mr.sc. Berislav Radić, dr. med. (dva amandmana)
- Ivan Šikić (dva amandmana)
- Dragutin Šurbek (četiri amandmana)
- Davor Bernardić (dva amandmana)
- Vesna Majher (jedan amandman)
- Joško Morić (jedan amandman)
- Ljiljana Klašnja (jedan amandman)
- Pero Kovačević (tri amandmana)
- Mirjana Keleminec (četiri amandmana)
- Margareta Mađerić (jedan amandman)
- Petar Kuzele (jedan amandman)
- Josip Petrač (jedan amandman)
- Ivan Obad (dva amandmana)
- Danira Bilić (jedan amandman)
- Antun Mateš (jedan amandman)
- mr.sc. Miroslav Rožić (jedan amandman)
_____________________
*
Gradski
zastupnik
Mišo
Zorenić
naknadno
je
povukao
amandman
KLASA: 350-02/07-01/27, URBROJ: 15-07-7, pa je na Konačni prijedlog podnijeto ukupno
35 amandmana.
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja, daje završnu riječ.

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 3 "suzdržana") donosi

ZAKLJUČAK
o prethodnoj raspravi,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

4. Prijedlog zaključka o podizanju spomenika Stjepanu Radiću

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

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 Mišo Zorenić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a).

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o podizanju spomenika Stjepanu Radiću,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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5. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zagreb film
s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju
osnivačkih prava
b) Prijedlog odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zoološki vrt
grada Zagreba s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i
obavljanju osnivačkih prava

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog za podtočku a) razmotrili su Odbor za kulturu, matično radno tijelo i Odbor
za financije, nadležno radno tijelo.

Prijedlog za podtočku b) razmotrili su Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i
Odbor za financije, nadležno radno tijelo.

Izvješćima matičnih radnih 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 oba akta zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.

Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže prijedloge.
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ad a) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi

ODLUKU
o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zagreb film s trgovačkog društva
Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

ad b) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi

ODLUKU
o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zoološki vrt grada Zagreba s
trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih
prava,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6. Prijedlog odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene,
socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna
tijela:
-

Odbor za zdravstvo i
Odbor za financije.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog.

U raspravi sudjeluju: Iva Prpić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i Josip
Petrač.

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi

ODLUKU
o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitarne
programe i projekte od interesa za Grad Zagreb,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri
dom" Grada Zagreba

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i Odbor za
zdravstvo, nadležno radno tijelo.

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.
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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 (27 "za") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Izmjene i dopune osnovne
mreže zdravstvene djelatnosti

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, matično 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.
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi

ZAKLJUČK
o davanju prethodnog mišljenja na Izmjene i dopune osnovne mreže zdravstvene
djelatnosti,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

9. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 57. obljetnicom postojanja
ULUPUH-a i dodjelom nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu 2007.
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 23. Svečanim koncertom
"Pismo moja, hrli tamo"
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Večer
ZG prvaka"
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obljetničkim koncertom u
povodu 15 godina rada Pjevačkog zbora Zagrebački dječaci

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno raspravlja.
Predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima.

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim
zaključcima.
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 57. obljetnicom postojanja ULUPUH-a i dodjelom
nagrada za životno djelo i najboljeg autora/izložbu 2007.,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 23. Svečanim koncertom "Pismo moja, hrli tamo",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom "Večer ZG prvaka",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad obljetničkim koncertom u povodu 15 godina rada
Pjevačkog zbora Zagrebački dječaci,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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10. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Odbora Gradske skupštine za javna
priznanja

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Odbora Gradske skupštine za javna priznanja,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
čestita članovima Odbora Gradske skupštine za javna priznanja na ponovnom imenovanju i
želi im uspješan rad.

11. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi

ZAKLJUČK
o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zahvaljuje gospodinu Jošku Moriću na dosadašnjem obnašanju dužnosti člana Odbora za
mjesnu samoupravu i čestita gospodinu mr.sc. Josipu Kereti na izboru za člana Odbora.

12.

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za nacionalne
manjine

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Odbora za nacionalne manjine,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zahvaljuje gospodinu Davidu Dragoljubu Orloviću na dosadašnjem radu u Odboru za
nacionalne manjine i čestitam novim članovima Odbora na imenovanju.

13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tatjane Marinić

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

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

Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tatjane Marinić,

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

14.

a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Međunarodnog centra za usluge u
kulturi
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog
centra za usluge u kulturi

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Prijedloge je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.

ad a) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

RJEŠENJE
o razrješenju ravnateljice Međunarodnog centra za usluge u kulturi,

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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ad b) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

15. a)

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Kustošija"

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Sopot"
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Tratinčica"
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra
za kulturu "Novi Zagreb"

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.
Predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima.

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim
zaključcima.
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Kustošija",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sopot",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Tratinčica",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu "Novi Zagreb",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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16. a)

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za
tekstil, kožu i dizajn

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Ante Brune Bušića
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Maksimir
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Sesvete
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Cvjetno naselje
f)

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Davorina Trstenjaka

g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Borovje

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.
Predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim
zaključcima.

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za tekstil, kožu i dizajn,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Ante Brune Bušića,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Maksimir,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Sesvete,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno naselje,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Davorina Trstenjaka,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Borovje,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

17.

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća
Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb

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

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ustanove za hitnu medicinsku
pomoć Zagreb,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 28. sjednicu u 18,34 sati.

KLASA: 021-05/07-01/84
URBROJ: 251-01-04-07-4
Zagreb, 11. listopada 2007.
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