ZAPISNIK
30. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
30. studenoga 2007.

ZAPISNIK
30. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 30. studenoga 2007. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 00 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; 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; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc.
Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević;
Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc.
Miroslav Rožić; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i
Mario Zubović, dr.stom.

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Jasmina Havranek;
Ivica Miočić Stošić i Dragutin Štiglić.

Nenazočni gradski zastupnici: mr.sc. Josip Kereta; Boris Mikšić; 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;
Zvonimir Šostar - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; Ivo Čović - član Gradskog
poglavarstva za područje gospodarstva; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za
područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog poglavarstva za
područje poljoprivrede i šumarstva; Slobodan Ljubičić - član Gradskog poglavarstva za
područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada i predsjednik Uprave Zagrebačkog
holdinga d.o.o.; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba;
Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika
Gradske skupštine Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; Mirko
Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog
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ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu
samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Pavle
Kalinić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Darko Vuletić - pročelnik
Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda
za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda
za zaštitu spomenika kulture i prirode; Vesna Lubin - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet; Davorka Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Nela
Jurić - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Đorđe Nikolić - zamjenik
pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Sanja Kumpar - predsjednica
Vijeća Gradske četvrti Donji grad; Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok;
Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Ivan Bare - predsjednik
Vijeća Gradske četvrti Trnje Zagrebački holding d.o.o.: Joso Bićanić - voditelj Podružnice
Čistoća, Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj
Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Gordana Pokrajčić - voditeljica
Podružnice Upravljanje sportskim objektima; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice
"Vladimir Nazor"; Mate Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Katja Luka Kovačić voditeljica Podružnice Zagrebački velesajam; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac;
Miljenko Bartulović - član Uprave Vodoprivreda d.d.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT
d.o.o.; Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ljudevit Gračanin - zamjenjuje
voditelja Podružnice Autobusni kolodvor; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice
Vodoopskrba i odvodnja; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne
manjine Grada Zagreba; Mujaga Mehić - zamjenik predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne
manjine Grada Zagreba; Dubravka Klarić Ćosić - Hrvatski zavod za zapošljavanje i djelatnici
Stručne službe Gradske skupštine.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da su sjednici nazočna 38 (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 dr.sc. Jasmina Havranek i
Ivica Miočić Stošić te mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, a
na sjednici ga zamjenjuju mr.sc.Nela Jurić i Davorka Pejnović.

Zakašnjenje su najavili gradski zastupnici mr.sc. Josip Kereta i Željko Brebrić.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 30. sjednicu.

-

Gradski su zastupnici primili:
uz poziv za sjednicu od 16. studenoga 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela;
uz dopis dopunske dostave od 22. studenoga 2007. prijedlog za dopunu prijedloga
dnevnoga reda novom točkom 5. pa točke od 5. do 10. postaju točke od 6. do 11., odgovor
na pitanje i prijedlog gradskog zastupnika gospodina mr.sc. Josipa Kerete, novi prijedlog
dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela i novi pregled dostavljenih materijala;

-

uz dopis dopunske dostave od 26. studenoga 2007. jedan prijedlog za donošenje po
hitnom postupku i novi pregled dostavljenih materijala;

-

uz dopis dopunske dostave od 27. studenoga 2007. izvješća radnih tijela i novi pregled
dostavljenih materijala;

-

uz dopis dopunske dostave od 28. studenoga 2007. izvješća radnih tijela, jedan prijedlog
za donošenje po hitnom postupku i novi pregled dostavljenih materijala;

-

uz dopis dopunske dostave od 29. studenoga 2007. jedan prijedlog za donošenje po
hitnom postupku i amandman predlagatelja na prijedlog za donošenje po hitnom
postupku.

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 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o organizaciji i načinu naplate parkiranja i za Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun
komunalne naknade.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc.Tatjana Holjevac,
predsjednica Odbora Gradske skupštine za javna priznanja, obrazlaže opravdanost hitnosti za
Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Božićnim koncertom V. gimnazije.

Gospođa Katarina Fuček konstatira da nije prihvatljivo da su u prijedlogu dnevnoga
reda dvije točke po hitnom postupku koje zadiru u proračun.

4
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
prekida gradsku zastupnicu i upozorava ju da krši Poslovnik jer odluku o opravdanosti
hitnosti, sukladno članku 146. stavku 2. Poslovnika, Gradska skupština donosi bez rasprave.

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 9 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 5. prijedloga dnevnog reda, pa dosadašnja
točka 5. postaje točka 6.

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 8 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 6. prijedloga dnevnog reda, pa dosadašnja
točka 6. postaje točka 7.

Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Božićnim koncertom V. gimnazije.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 8. prijedloga dnevnog reda, pa dosadašnje
točke od 8. do 13. postaju točke od 9. do 14.

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 5 "protiv") prihvaća

Dnevni red
1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2008.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2009. - 2010., te
prijedlozi programa po djelatnostima:
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o
djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda, te
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu za 2008.

5
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2008.
- Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života
osoba s invaliditetom za 2008.
- Prijedlog programa socijalnog značenja za 2008.
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata
za 2008.
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u
Gradu Zagrebu u 2008.
- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008.
prvo čitanje - prethodna rasprava
2.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama,
prometa i komunalnog gospodarstva u 2007.

3.

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

4.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente

5.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja

6.

Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

7.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

8.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Božićnim koncertom
V. gimnazije

9.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Iskrica"

10. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje
"Susedgrad"
11. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije
Grada Zagreba
12. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za
klasični balet
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b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XII.
gimnazije
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX.
gimnazije
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole
suvremenog plesa Ane Maletić
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Luke Botića
13. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Medveščak"
14. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb
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 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 8 gradskih
zastupnika.

Gospodin Joško Morić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s rastom cijena vode i drugih komunalnih naknada. Stiče se dojam kao
da je zakonom propisana obveza stalnoga podizanja cijena u Gradu Zagrebu, a i na dnevnom
redu današnje sjednice Gradske skupštine je jedan prijedlog da se povećaju cijene komunalne
naknade. Je li realno sljedeće godine očekivati snižavanje cijene bilo koje naknade u
Zagrebu?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je realnost takva
da bi iduće godine trebalo cijene povećati, a ne smanjiti, ali će se učiniti sve da do toga ne
dođe. U Zagrebu živi oko 800 tisuća ljudi, a u zadnjih se dvadesetak godina jako malo uložilo
u održavanje kapitalne komunalne infrastrukture i sredstva od povećanja su isključivo tome
namijenjena. U idućoj godini treba uložiti skoro 600 milijuna kuna u sanaciju komunalne
infrastrukture. Cijena komunalne naknade u Zagrebu je još uvijek za četvrtinu niža od
prosječne cijene u ostalim hrvatskim gradovima, pri čemu treba naglasiti da je Zagreb tri puta
veći od najvećeg grada u Hrvatskoj.
Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja i pita je li dobro razumio da se cijene u
sljedećoj godini neće snižavati jer to nije realno, ali da se neće niti povećavati.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će učiniti sve da
do poskupljenja u sljedećoj godini ne dođe.

Gospođa Katarina Fuček predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću, s obzirom da prema najavi za proračun nedostaje milijardu kuna, malo više
inventivnosti i malo više uključivanja ušteda Holdinga, pa bi se moglo ostati na razini cijena
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ove godine. Iako je rekao da neće biti novog poskupljenja, svaka godina dočeka nas s novim
poskupljenjima.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da bi, kada bi bio
zločest, rekao da ako za 7 mjeseci nedostaje 635 milijuna kuna od decentralizacije da se mora
posegnuti u džep sugrađana. No, nije tako, ovo su namjenska sredstva i upravo toliko treba da
bi zatvorili začarani krug od 571 milijun kuna u programu.
Govori da nije lako biti gradonačelnik jer se jednako snosi odgovornost za popularne i
nepopularne odluke. Kada se donosi odluka o besplatnom prijevozu za studente i đake,
nezaposlene, umirovljenike, besplatne udžbenike pet godina, pomoć obiteljima s više djece,
itd., tada se to radi s osmjehom na licu. Kada se donosi nepopularna odluka, onda osmjeha
nema. Ni jedna se uprava s time ne može hvaliti, ali nažalost, drugog izbora nema.

Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s kanalom Sava-Odra koji je u južnom dijelu Zagreba. Iz tog je kanala
eksploatirano tisuće i tisuće kubika šodera i građevnog materijala i pritom su uništili putove,
ceste, nogostupe i sve ono što se u tom kraju nekada radilo samodoprinosom a sada malim
komunalnim akcijama. Pita do kada će to trajati i hoće li se sanirati ceste u tom kraju koje su
oštećene prijevozom šljunka.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje odgovor Gradskog
poglavarstva u pisanom obliku, a pitanje će se također uputiti i nadležnom inspektoratu te
Hrvatskim vodama i Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Grad u vezi s time ima samo
posljedice, ali nema nikakvih ingerencija. Grad može jedino dogovoriti s predsjednikom
Uprave Zagrebačkog holdinga da se na tom području saniraju ceste.
Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja jer ga ne zanima tko je to napravio
već da se ceste dovedu u prvobitno stanje i da se omogući stanovnicima normalan život.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i ponavlja
da će se grad u pisanom obliku obratiti nadležnima, jer nije problem fakturirati ali radove na
sanaciji onoga što su oštetili moraju platiti oni koji su izvukli ekstraprofit šljunčarenjem na
tom prostoru.

Gospodin Žarko Delač pita pročelnika Gradskog ured za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodina Davora
Jelavića o studiji koju je Gradsko poglavarstvo naručilo u vezi s uvođenjem turističke
autobusne linije u Zagrebu. Misli da je to jedna od najboljih studija i čudi se zašto ju još
uvijek Zagreb nema, ako to već imaju gradovi Rijeka, Dubrovnik, Split. Vidio je da su u
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Gradu osvanule table s natpisom "City tour" pa pita što se događa. Nezadovoljan je
brendiranjem Zagreba koji ne koristi dovoljno penkalu, kravatu, Baltazara.
Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara da je
podržana inicijativa i napravljena je studija o uvođenju turističkog autobusa, ali se još uvijek
traže najbolja rješenja koja će biti u tom pravcu. Uvest će se dva turistička vlaka, jedan u retro
varijanti, a jedan modernijeg oblika. Nije odbačena ni ideja o uvođenju velikih autobusa, kao
što ih imaju drugi veliki gradovi.
Gospodin Žarko Delač traži daljnja objašnjenja i pita što znače table ispred hotela
Westin i The Regent Esplanade na kojima piše "City tour"? Postoji li ipak u Gradu Zagrebu
turistička autobusna linija s obzirom da su već nekoliko dana postavljene te oznake.
Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić odgovara da turistička
autobusna linija u Gradu Zagrebu ne postoji. Radi se o turističkim autobusima koji dolaze u
Grad.

Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
zbog čega u Zagrebu nema niti jedne poduzetničke zone. Bilo je prijedloga da lokacija bude
na rubnim dijelovima Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Bistri, Pisarovini, Zaboku itd.
Projekt bi financirali Grad, Županija i Vlada. U vezi s Tehnološkim parkom na Petruševcu
gdje je 2003. kupljena zgrada koja nema građevinsku dozvolu pita je li to bačen novac? Grad
Zagreb je središte izvrsnosti koje treba razvijati poduzetništvo i dati prostor
gospodarstvenicima.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je Zagreb 2000.
prvi donio Program poticanja obrta, zanatstva, malog i srednjeg poduzetništva.
Što se tiče Tehnološkog parka i buduće zone u Petruševcu u tijeku je izdavanje
građevinske dozvole. Zgrada je 2003. kupljena bez nje, no tada nije bio gradonačelnik.
Najavljuje i odgovor u pisanom obliku do sljedeće sjednice Gradske skupštine o Programu
poticanja obrta, zanatstva i malog i srednjeg poduzetništva, farmi u Sesvetama i planovima
Zagrebačkog holdinga u vezi s poduzetničkim zonama.

Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića zadovoljavaju li sprave na dječjim igralištima sigurnosne zahtjeve koje propisuje
Europska unija, s obzirom na to da je prema izvješću Zavoda za ispitivanje kvalitete nakon
terenskog istraživanja i obilaska dječjih igrališta utvrđeno niz opasnosti za djecu. Prije
nekoliko mjeseci postavila je pitanje vezano s problemom bakterija u pješčanicima u dječjim
parkovima, no očito se nije učinilo gotovo ništa. Ljuljačke i tobogani također nemaju oznaku
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koja jamči da zadovoljavaju sve sigurnosne zahtjeve koje propisuje Europska unija. Pita je li
situacija u dječjim parkovima zaista tako katastrofalna te imaju li roditelji razloga za brigu?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću s obzirom na to
da se velika novčana sredstva otprilike 4,5 milijuna kuna predviđaju za usluge promidžbe i
informiranja Gradske skupštine a njihova je svrha reklamiranje i predsjednice i Gradske
skupštine a veliki dio Zagrepčana ne ni ne zna gdje je Gradska skupština da se ta sredstva
utroše u obnovu dječjih igrališta i parkova kako bi se zagrebački mališani mogli sigurno
igrati.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje
najavljuje da će Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport do sljedeće sjednice Gradske
skupštine izvijestiti što je do sada napravljeno u vezi sa sigurnosnim uvjetima na dječjim
igralištima te je li negdje napravljen propust. Podsjeća da se cijelo ljeto radilo na preventivnoj
zaštiti dječjih igrališta.
U odgovoru na prijedlog misli da je dobro da Gradska skupština jača svoj dignitet, ne
samo predsjednica Gradske skupštine nego i gradski zastupnici. Njena ideja da vrati dignitet
Gradskoj skupštini i informiranje zagrebačke javnosti je opravdana i podržava ju. Kako će se
proračunska sredstva utrošiti stvar je dogovora. Smatra da nije bilo zlouporabe, da je sve bilo
transparentno i u cilju vraćanja digniteta Gradskoj skupštini.

Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
u vezi s Programom razvoja športa 2006. - 2010. jer misli da se radi o važnom strateškom
dokumentu za Grad Zagreb i njegove građane, a predstavlja i prvi program kojim se
dugoročno utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja športa te aktivnosti i mjere radi njihove
realizacije zašto gradskim zastupnicima još nije omogućeno da se o ovoj strategiji raspravlja,
a temeljem nje se donose odluke.
Predlaže da se na jednoj od sljedećih dviju sjednica Gradske skupštine kao posebna
točka dnevnog reda uvrsti Program razvoja športa Grada Zagreba 2006.- 2010., tim više što je
u pripremi i program razvoja športa za 2010.-2014. godinu kao nastavak postojeće strategije
koji će, ne samo dati nove razvojne smjernice sporta, već i definirati mjere i aktivnosti u
realizaciji programa koje će se financirati iz proračuna.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje navodi
da je na sastanku kojemu su prisustvovali zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba za
društvene djelatnosti Ljiljana Kuhta Jeličić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu
i šport gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, predstavnici Podružnice za upravljanje športskim
objektima i tajnik Zagrebačkog športskog saveza gospodin Velimir Bašić dogovoreno da se to
pripremi.
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Gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja i moli odgovor i u pisanom obliku da će
u sljedećih nekoliko mjeseci, na dnevnom redu biti spomenuti program, jer je skoro prije dvije
godine dobila sličan odgovor.

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje Gradonačelniku Grada
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s nagodbama o zamjeni zemljišta iz travnja i lipnja
2007. između Grada Zagreba i tvrtke STUDIO-X d.o.o. Pita zašto bi netko poklanjao nešto
Gradu Zagrebu i jesu li zagrebački prioriteti izgradnja škole, sportske dvorane, novih
prometnica i bazena u novom naselju Sesvetski Kraljevac? Koji su to zagrebački prioriteti i
zašto je zemljište u Španskom značajno jeftinije od zemljišta u Sesvetskom Kraljevcu. Moli
odgovor u pisanom obliku i usmeni odgovor.
Daje prijedlog voditelju podružnice Zagrebački električni tramvaj gospodinu Ivanu
Toliću u vezi s rasporedom, odnosno planom korištenja autobusne linije Kozjak - Kvaternikov
trg - Kaptol, jer su građani protestnim pismom zamolili da im se vrati prijašnji vozni red.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je u vezi s
nagodbama sve provedeno u skladu s procedurom i zakonom. Ukoliko je netko napravio
propust pri tome, institucije pravne države učinit će ono što trebaju. Najavljuje odgovor u
pisanom obliku pročelnice Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada
gospođe Ninoslave Zeković za sljedeću sjednicu Gradske skupštine. Obećava da će se u
Sesvetskom Kraljevcu graditi i škola i vrtić.
U odgovoru na prijedlog moli kopiju protestnog pisma kako bi mogli pozvati
predstavnike građana i zajednički riješiti problem.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnja objašnjenja.
Protestno pismo građana će predati.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i ponovno
najavljuje odgovor pročelnice Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu
Grada gospođe Ninoslave Zeković u pisanom obliku.
Pismo građana ne bi nazvao protestnim već zahtjevom da im se riješi autobusna linija i
ZET će učiniti sve da građani koji ga plaćaju budu zadovoljni.

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću da poduzme sve mjere i osigura one prihode koji pripadaju proračunu. Ako se to ne
napravi, ono što dolazi s razine države prevalit će se na građane Grada Zagreba. Potrebno je
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odmah poduzeti mjere kako bi sačuvali 500, 600 milijuna te ojačati Holding kako bi se mogla
prevenirati druga poskupljenja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić podsjeća da je u odgovoru
gospodinu Jošku Moriću rekao da će se poduzeti sve kako se u Gradu ne bi povisila cijena
energenata i komunalnih usluga. To se odnosi i na Plinaru i na grijanje, jer je indirektno
povezano s poskupljenjem nafte i cijenom barela na svjetskom tržištu. Prijedlog gospodina
Pere Kovačevića da se prikupe svi prihodi koji su izvorni prihodi proračuna je bitni. U ovih
7,5 godina nije još većim dijelom uspio dobiti tu bitku. Idući tjedan bit će predloženo 5-6
restriktivnih mjera i ušteda kako doći do novaca koji su tako blizu, a uvijek nekako bježe.
Poznata su mu iskustva kako su to napravile europske metropole, ali mora biti oprezan da ne
povrijedi svoje suradnike članove Gradskog poglavarstva i pročelnike ureda koji moraju
funkcionirati kao savršen švicarski stroj, mehanizam najboljeg ručnog sata. Već gotovo dvije
godine razmišlja o uspostavljanju funkcije direktora gradske uprave koju imaju europske
metropole. Nakon restriktivnih mjera i ušteda vidjet će se što treba sljedeće poduzimati, ali će
biti puno promjena od iduće godine.
Gospodin Pero Kovačević dopunjuje prijedlog i predlaže da se napravi akcijski plan na
razini Gradskog poglavarstva.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskog zastupnika da se nije radilo o daljnjem objašnjenju na što ima pravo po
Poslovniku.
Gospodin Pero Kovačević odgovara da se radi o objašnjenju kako to provesti.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da gradski zastupnik, prema Poslovniku nakon što je postavio pitanje i dao
prijedlog, ima pravo tražiti daljnje objašnjenje.

1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2008.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2009. - 2010., te
prijedlozi programa po djelatnostima za 2008.:
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o
djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda, te
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008.
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- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2008.
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2008.
- Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života
osoba s invaliditetom za 2008.
- Prijedlog programa socijalnog značenja za 2008.
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz
Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata
za 2008.
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u
Gradu Zagrebu u 2008.
- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008.
Prvo čitanje - prethodna rasprava

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Budući da se postupak donošenja proračuna provodi u dva čitanja danas Gradska
skupština ima prvo čitanje koje obuhvaća prethodnu raspravu o Prijedlogu Proračuna Grada
Zagreba za 2008., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008.,
Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2009. - 2010., prijedlozima
programa po djelatnostima i o Izvješću Odbora za financije.

Prijedloge su razmotrili: Odbor za financije, kao matično radno tijelo i nadležna radna
tijela:
-

Odbor za gospodarski razvoj,
Odbor za komunalno gospodarstvo,
Odbor za prostorno uređenje,
Odbor za zaštitu okoliša,
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
Odbor za zdravstvo,
Odbor za socijalnu skrb,
Odbor za obrazovanje i šport,
Odbor za kulturu,
Odbor za mladež,
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,
Odbor za mjesnu samoupravu,
Odbor za nacionalne manjine i
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.
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Odbor za financije podnio je izvješće koje sadrži njegovo stajalište o primjedbama,
prijedlozima, postavljenim pitanjima te traženim podacima nadležnih radnih tijela.
Izvješća nadležnih radnih tijela su priložena.
Odbor je utvrdio Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi, koji je gradskim
zastupnicima dostavljen.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove
usklađenosti s propisima i smatra da Gradska skupština može provesti prethodnu raspravu o
navedenim prijedlozima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za
financije, obrazlaže Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2008., Prijedlog odluke o
izvršavanju proračuna i Prijedlog projekcije proračuna.

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže prijedloge programa.

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport, obrazlaže prijedloge programa.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže prijedloge programa.
U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Danira Bilić (ispravak
netočnog navoda), Slavko Kojić (u ime predlagatelja), Margareta Mađerić (replika), Pero
Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Asja Bebić, Margareta Mađerić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain,
Mirjana Keleminec, Petar Kuzele, Morana Paliković Gruden, Katarina Fuček, dr.sc. Ivo
Josipović, Katarina Fuček (replika), dr.sc. Ivo Josipović (neslaganje s replikom), Jurica Meić i
Stipe Tojčić.
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Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, u ime predlagatelja odgovara na pitanja i prijedloge dane u raspravi.

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

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 5 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj raspravi,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte
društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2007.
- Prijedlog izmjena i dopuna Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama,
prometa i komunalnog gospodarstva u 2007.

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela,
-

Odbor za gospodarski razvoj,
Odbor za komunalno gospodarstvo,
Odbor za prostorno uređenje,
Odbor za zaštitu okoliša,
Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,
Odbor za zdravstvo,
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.
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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.

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije, obrazlaže Prijedlog.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže prijedloge izmjena i dopuna programa.

Predsjednica Gradske skupštine grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Morana Paliković Gruden
(u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Katarina Fuček i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za
financije, u ime predlagatelja daje završnu riječ.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 11 "protiv") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2007.,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 11 "protiv") donosi

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

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 11 "protiv") donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog
gospodarstva u 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku.

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

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedloge su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela,
-

Odbor za mjesnu samoupravu

-

za prostorno uređenje

-

za zaštitu okoliša i

-

za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu.
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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.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže prijedloge.

Predsjednica Gradske skupštine grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.

ad. a) Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 7 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Zagreba u 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene i dopune se prilažu zapisniku.

ad. b) Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 8 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi

IZMJENE
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2007.,
u predloženom tekstu.
Izmjene se prilažu zapisniku.
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4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za prostorno uređenje i
- Odbor za kulturu.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i s osnove njegove
usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gospođa Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i
prirode, obrazlaže Prijedlog.

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandman na
Prijedlog odluke, koji postaje njegov sastavni dio. Amandman su gradski zastupnici primili.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i s osnove njegove
usklađenosti s propisima.

20
Izvješće Odbora 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.

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 7 "protiv") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

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 sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero
Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Tomislav Babić, Pero Kovačević
(replika), Tomislav Babić (neslaganje s replikom) i Danira Bilić.

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 odgovore na postavljena pitanja.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
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Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 12 "protiv") donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i nadležno radno tijelo
- Odbor za mjesnu samoupravu.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i s osnove njegove
usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gospođa Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže Prijedlog.

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Božićnim koncertom V.
gimnazije

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Božićnim koncertom V. gimnazije,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

9. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Iskrica"

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

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

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

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

10.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje
"Susedgrad"

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
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Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili.

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje "Susedgrad",
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

11.

Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije
Grada Zagreba

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
12.

a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole
za klasični balet
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XII.
gimnazije
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX.
gimnazije
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole
suvremenog plesa Ane Maletić
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Luke Botića

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
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Predsjednica Gradske skupštine grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.

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

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

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za klasični balet,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XII. gimnazije,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IX. gimnazije,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ane Maletić,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Luke Botića,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

13. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Medveščak"

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi

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

14. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Sveti
Josip Zagreb,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 30. sjednicu u 15,06 sati.

KLASA: 021-05/07-01/134
URBROJ: 251-01-04-07-7
Zagreb, 30. studenoga 2007.
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